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 TEETER وک نایرفےس ین اد رپ اتع سن وک یم ساوا سا ؛ےہ لوح ضاح
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 واو ۸۵ جر آر دا کت یصصر رم طا تو ےک ترور او مم ےن سم
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WA ol. 



e 

  ۱تلاعو

 ی tt رفض انی رو دعا ت ییز رحل کم ۔

 سس ترو ی ات ضط SAL سیا اصوص۹ت وا تالا کک زیکر

 فااصےس یور هال یک ا فٹالحاتر و« ے اع ابال سم زو ارحسنلم

 ترم ریو یی ںیم توہم تان یا ےک ہک ہرا اد ےک شور یاس

 روا رن اش قوا ےک رس بای قد کرار کی ر و ہل ترش
 ۔ ےس یک شی یے الذم ےس عطا ہل

 کس یکن اےس یش اش ےہ ےس سر ار اھت ح۱ کو نر ۳

 ت با عنایت وبا تعجب اد ریتم الاخ
 ےس 7 ری اتے یک شظ FE تاو دو ےہ هر تا

 برا تو لیل کت راج کراس دعوی کش وقف
Lyلرو هرس یی آس اتت ا انا ۔ ےس ول ر اسے آر موس  

 7/1 نت تو چو

 مک ےہ تکی یم سا قا و 'ںاہم ۳
 ۳ کت ناو سم 2ہم ےس ےس رها ور توکل اون یزیرگنار وا ۱

 ے رام کورد تب اف کر ا الس ار تف ر اا

 ۔ایکا رضای ب کک ا جزو کت اعضا بال بسا

 اإ بار ںیم عامضا اس را یا ے جالب ےک بق
 "ج مالمازا جرات نرو اکا بس نآرق ریدر ×



× ۱ 

 تہ چہ ین و ۔۴ ۱

 لبعتّتساٰہِيں و مارا رب د یک آں بازی قضا !عل۔ے دلیپ
 ۔ےہ گیر اف تصاصوروا

  eاسم کرا ول او لال ےک ر السا تای کراس یک آ يهاعتینت  .
  9فوت نم عابباکت ارد مالک ۱ ۲

 ںیہ ےس اکا ن ابنت اؤاسبتینںآمدلھنانن 
  2 e eنسا“ ر د کن بایحاوقلعود۔ هچس ۱

 ےس ایکس لس. ںیہ آوریم« اس ےک السا
 یراوم انی ےک ںین هتک وفرت فاو لوقا ایکن ا

 او وز درک نیمو تانک هتل ترنج روم

 تل باقر خراپ ںیم کا دہ بم اقای مم ےل کپ آی قلا«.
  7تور اضل ل اعاو "مک منا ام ںو ےک وعد دا ۶ 31

 لو رسم ا نال ےس یت اج قوم رت حبض ےس عیس زور زر جیک

 کا نو تم ب آب جر ا اھک جا بسا قر لن ےک

 یوی سا یہ بورد «ثسمع لبا میسر نوری لک (  aتم 4
 ناز : ت ن ار صمق ا سا

 > ارور ےن کی ان تاک شوبف ےک آ  Iتورو تو ۱

۱ O E E صحن ےخ تع گی 

"3 Û امور < آن رود ےک تب دو ساس 1و گے ےس قزا اور روٹ شک 

 لوس گرگ و - ات نان تر گیا ٣ت شاقح السا رو حس ر هو

 ہنر کس لکت لاسر بصنم ےس ہک ےک یار لس 0
 تما ایما کان ی تو عتار پاتال کس ارکید _

 ارت یر هک



۰. ° 

irfی نیس دوم رپ یلدا ناش  

 اے اعرص امی کپ ی لب لر شا یکی اب بش اطل ار بک

 e | ہیلع صید
 ۳ لا سم قرض ی لس ی دعا تہ دو
 رر | سان اهلعملع نیست هم ی دا را امر

 ۱ - سه لس نشر ےک سا دا اوست

 حا انالث بحا ١ل اقم لیربح اه ادیع تا هل نا

 انالف بتلا لقي مسا ق یدال لبرج ےک یخ لاق

 سج ز ضرالایف ل یبتل هل حول مل امسال سا ےن یبحاف

 ےس نالفسل حس 3 فول محو ےس حساب اب تسوروکی ی ادارا

 ال اور رعود یلص رار و حب ا اف درک یر ںوہ اات یخ
 ناما لی رد ےس ےہ ننگے رک تین لر سارے ر
 تور ےس ا یھب ر ےس تک تسوو ےگ ,lé ره ںالف کے ہہ اما

 تار نیز ر ستر ت تور ےس اےبار ابو

 مین بلاک ےس رب قفس اب ےس اونا ( ےس لو

 ۔ ےس لع یکب با و حس

 نو حق مر ار کر کی ا 4

 لاو تن بیپ یر قلو ےک قو
 تم مے یوی اترا تراز یک آد یل ابو ی راف تر

 کر یا ر هللا سکے ای ا اذا يذلا ادعا دا

 منع شما اب هلس جزا اک زرع سای ماشین ت راما ب صقم - ےس

 : تہہ اما سن, هلس رله ات تضح



 ی ی
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 نی کپ 7( جس ا اہل اھت فلا کر کد سد اک: یم ہو تم
 لابرسس لوس اف. کسر و ورب ےس نارق ادد یتا
 هادی سک دل نیسسلجم نبذل ف 2ر لاو ہیلع ایل
 متد ےک کہ کے احل الا گوار ر وہ مسلحو 1

 ۔ جر سس و رب هیت و رک گول هو
 و ساط تل یز انو ارضا ق بردا کبیر یلعایکت ا
 یس مک لپ نآرق ںیم فجر موقف زس نام ں اا ات یل یک
 ےک اخ اموراک توس کشا کل ساو دارفا شر اہدالع

 ۱ لول یر جر لا بسی لوت وصر ہصاول ارو /ےسسرا چ اوو

 ظفاح مفر کوو ڈو ولا باخ « مور لایک ام االوہ ترضح
 سس عترت 2 لمل صحا عر ام سو ad اص لون اپ ۳ ےب نر

 ! تساباتغفآہ مپ اخ ںاا

 یک اک پریا یک جاشعاروا لغ |حرعانتئت ار و |تشسلل ہا

 الا رجا نر سکر طض ی لات یشل سرکس قی آد ات
 یبا چیک ل وای کرا ےک نکہ ارزو ادا. لعاب لع
 تیم شور قیا آن ل غ ےس یھب مک
 شرر رر ہو یر کل وت ا ہے

 مار کل الاس دود ےک نا
 رر

 صا ازا کپ ےب وو ہک ضاحصح یھی مکی وہا ت ضح ام

 هلا دال وس بال اما اط ایز یہ فورس نی او ترضحر
 7 روم ج اتر ےس ترض ید جمر نام امور صا اوو روا م یر

 کرد در لغم لخت نحر ىلدالا خسرو ار رار بلع سا

 پا س ید زی تملک ورب لودر کن اب یک وم سوم
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 بست تابانع» فٹٹ املا یو صا ےک رار رور روا او ان نرنگرک

 ارض الم وتر اکے کر رو سیم مار ےس سوچ ےس رو دص لک ضرعوک

 وفا افتد ایکن ب یلا ت یل سرما ی لق اب آے س سج
 ی ایر تا ےس ہیلع س تیشہ ولا فرقی کت رٹ

 تاب ۽ تیپ نسر رق
 لایار حس اةص ورو وار تازا ہرن ۱
 تط حی ر رک ۷ں وہانراکںوا اا ےک ۷ اوبخس لپ اھ یک ٹاسک واک

 ۔ے تر خر ات ر قی کم طوق ےس زلف ۔ ےح یت وہ یرورض تمام
 ولی س 77 قرد یگ 7 وا تالاع کرا سم زودا ناسا نا س٢گورم حس

 ال بل و الا - رم لصصاح نیل تار ین اعدرر ا املا یکم السا رکن ۱

 ریا عر ترفق بال هک راحت یاسر تلی رب کتی نت
 با او کرے اور لے اس کس 20 1 بسر نت اص ہوس یک

 2 27 ناضرت تلود ےس رام وک ن ادر ۱ ےہ سرخ ار شو

 لار کرا ق ادل ےب یارک من چت کن اس اطخ ن اشا ٠

 نیازی یک رک درک اور ےس ےل علاج تاتو ساصا اراک
 ٠ أ  سلاعلاالاا نیا ےس ا فرش اساس
 زا ہلکی ر وہ ا تضر للہ ی لوم تتح, ی جی
 لعب ےہ پہر کت رول ام روت امیر اقم روس بج پ آب ےس
 مشن ےک یی اشر مند انما ےہ اک آت احر زار ترا
 تے اکر “تات ابا اماک اج ج اوس

 ےن یلص ےک اہک ۱

 رگخا
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 ملا ناف

 ت 1 ۳ 27

 ۱ ۱ فسا لک قا اے ےک

 ٰ نیش یا و اس ۔اھاوصقوا ہللا تمحااة دست نا ی
 ٠رظ شک تقی یکم ات سج ںیرطا ما کن اس بسی قر

 سیم ار اب اکرام ےک ںوتھت کل اجود قلات ی کوک م راشاروا ما 7
 هم تیس وہ یب سہ یر تم ےس

 2 باس رگ ىلا

 تر ایفل بردار تیاکمو کس او نین ےس اترا نا

 ۔ے یب اصل سید لع حلوم اکے نر اوفر کی تر اع تام

 3 ار وضتتس_یدتواضرشیرا ےک - ل نيش ا عطا نهدشل

 [اقروا حراج کل وتداعسی وام یت ست تش یو ریمل

 e رس وب ون بتن ۔ ےس لر یم اک ت( لا لا

 اس ےس ور 2 اش 2 ںی س ابر تسا ناکا

 ےگ 2 امی ےن ناوع ا الر ےکک قوت نر لقلاریخگییک
 خو ین ابا اوما ںیم سیب ےہ بارق اطعرخ “یز ابننا یا

 روا آر اورا ےک مات حد وا نهج اسب !- سمی سر ایکن ا یک

 نا اک نو تاداشی ےس هود رد تما مال کنت مار وس ۱

 ایل ےس

 نگین عابر مار

 ما نو و صد 7# سا . .  ہ۔لیکارساٗیب
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 ۔ںہل اتے لزوم تنا لعل او فکر قاتا اک ین میک
 هات رپ ناطیش نیر رام یی ىلج دا دای اک ٰ

 نیلی متر ےاڑتم قاش راے تباعا نم ناطیشا
 یری وت ں وہ انک ون گم زق یاں بع کے متارو
 هزار( ناوک اسر اسر د اے یر رس ورم هرلاو اصوصح ملاو ناص ےہ

 .Tia یہ ےس ا تا سم تبع یکن یس سیون آر ای یھت امن اص اےک
 ۔. نسترن وتو زیپ کل وز علایم ی السا ی راس کک

 یر تر یون جرات کر شاتر ور تنی کن اروا
 نر نیکی رومال تر اشک ورش ات وارا کلا اس سس ی الخ ینا اریلع

 اس درک ہر سکون لاس ےس ید یکن ا ےس سہ ن کفر وس ےس مفتح شر کس و قے ادت نایب فک

 لو نامور سا روط یر وحش کم رواہ ایہ کا کس اح ےک سکس وا
 نا ا کن وہ ااا لا ےس رس اب ےس ل اہ حہپ | لاو 5 باک کے

 هر اد قرقو آید تط فح ین جم ےل و مرادی اود تی ار اع

 5 لو اترتا یر
 ۔ قرز اک یکن آرت وم سیا -و
 هو اف ےس عا نیر کرک اهل کا کس تا لوا و مز سور ف

 هس ازکن یل مت
 مر سد اسارت ل صام
 رس اش توت لنز زا

 الد یبا سیم ںی لیس رفوکں ونحم ےہ شل اوز کا ساعد

 سو دزصب انس ح مذ سارل سرک رک کال ود ملا بر | ضا
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 rE هو ںیم یک رک فدک
 ۔ےی سن رسم 2اھ ال لا راس یتا شک جا تک 4

 یبا مم راصد ر ساکھ نس سلا منا املا
 تکاب نام a - ۃرربلام ار 7

 نواب 2 رپ اب جرم ساب ےک مت ایوب <

 جی تم سم یخ ےک ر اک مک سا تصح

 ی ی ورک یاو ترو یش ژ اٹ یر رگ کر امت ےساعر

 ناسا ایا رتا یر تاور یکن امی وا سر ںازرا قضت کد دم
rتان نیک کس هم  

 ری ےب ماتتا نو 7 ار ایلا ھر ء۵ تہ 4 موم ید راق شولو نوہ

 ۔ بیتا مسلا و تلکوت هيلع هلن اب ر یقشوت مک -یلوم

 .. لیلا سیم ںی رکا 7اک ام نی غیرت س یگ ا یکم سای
 ےہ ریت باور سیہ عو رت اصلح لیوا ترضح او[ ل امیر ےس مدد ا ال ڑی اسا نو

 ہر بجا قا ULE رص اا سس زاهوالع- سر لام باش

 سلور بر ن وتر ساو راے لرد اکر روا جام نوک تا اما او

 ام وا لات ےہ اعد سر ساز فالو ا ل تر قرص لو
 1 ادا ترضحب ام (لواا م۷ رس می ےک نر هے ل اور شوف ل داد لا ع

 لو وکی وعید اب تیا الت تنش ایر م کی اسال ر ن کولا یس
 نص ےس تیام صولغا تان ایس کت ع الرواتب آڑ اغ

 کی ات سارک | املا سر ات ل ام شات لیک کت وایم

 ےس ۔ ےس ناول سیو تما یر و
 نیر لس هریک و

 رگ لو



a 1۱ ۱  - 

 ؛ل امور لاو نرد نش یار کت اداس را

 7 رس لر ۱ مافی ال 2 لا مت

 لوب اب وسنت ت تو یسو شو نار 2 لیا و ادا

 یر اه س یناصبآه کن یکن او لے ریس سم ہر لر

 5 ےر تار

 تفت روا ذات آ ل رش ں تیمح گرا او تصح

 ۰ ات تک

 شا نایب ےس یک ح در شرع ترض دلیری
 رزرو تے باس وک تار یر وت
 ناسا ا ۂ ےس ںیم اسر

 ۴ اهل ایعو لبا حول شور را ےہ اپس یلص اور رب ادا ےامر

 نی لا نیا -هتسلیا م( ےس لوتف لا
2 ۳2 
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 قادصاو اف
 تیک ہللا بوت روند لو تح ید امام لقت یر رس

 ےن اوس ےک لو نا تر نا تن ےہ گا ب حاس یر ور

 کس مایا ضا لرل ص میسی ن کت e اوس یک
 A اب ےن ترضتوک اب یگ و هووس ا اصلا ار

 EE دس

 ۱ ترس کت رضعتتسد ات او ی یا بصحاص ا اڑا ہوالع

 روحی کس رطح رومی رک کرت ت و حو تروا بسا ےک ۱

 لیزارنا ےتارکن ا ےن پ آہ اےک فسخ تعامس یکن ےن کش ںی
 ۱ نت ی نیک لا تم تاب کما بت اس ۱

 جد ی لس یف تیر ئل اح تعبیر ام یب تلاع

 ۳ لاری« ا ییا نشو ےس باس
 بت( لازم و نایاب چ تس نسیم نوت فاش ایف رجب

 ٰ بس رم رم ےس یود تمالسو ساوا یس اش كدسم کت وسیم

 تاب ساب تار کن ایوب انس کد رگ ال ان ارواازب ننه لم

 قتل ںیم یس تو نم تا اح مرتکب حس ربات لک
 ۱ ےس تام و رک ےک ت کیا روس ۷رہ ظن ز کت رح

 9 اس تط کت ع ا ان کت تسلیت بنص سل ےس الا

 ۱ ۱ اعو۔ لوس انک ایر ت رر تر یب حا یم ےس لی سوفا

 ۔ےانب تایر یب ےک بسا تک اتم بکس ا اور یاس



۵ 

 ٰیررو کد ترے تنه ل یس عت ےس رسوو ےک اسسا

 ترعح رکے امر حاد ےس سج ےس کش ےس قسط نصاب او کت اد
 روا هال ره سل لضفو طب را تی لری اے

 تل ارض ما یس نوکری دوط یر رگ رنو اردد ساک پآ
 ماگ سر تعاشاروا خراب قط ب ا س ہیر تقبع لب یر م اجلس
 دپ س احا کی الا 7 تنسو باک سمن از او برلف نره شور

 تار تی ہیک برغم سز صو کت اوو شر حک اانا ےس ییہ

 هک ید آق ر ہت امر س ا ےک پر ےس یل تاب ےس
 ۔ ةر قاتا

 تاماغم احد کپ آھ ت اسر تاس ےک ت ارض یو ددا یک آ
 ےس با سال_نص لص لب ےئل نم ںی تاما سکی نشكر ىا

 ات« نرم ار لیاقت ےک مال ا اع ےس گم نیر ںیم نوش
 کت نسو ب کروا ےس اید هکر کر ہت سک اب تیم کم ندنوصتشرا

 تالامکه تامارکو تشک ےک تما ہالی ا ےس کک بام شر

 ہہ انتی اصل بم یر السا ےہ یی بوک تا مکتب

 ۔ سو بیا طر م قاروا كسب لس ال قوم

 f یکن کرام کک تص فورم ناونعرز ےک تنس عاشا
 عت اوم اروا ے اب مکر عل اتو لس اعو ضا لوس تنس لم
 اس یر اوہ ام ےس یو ہم دس یک وک وکی نز کپ آر کے ہ یہی

 رس fij یک 1 سم نتفرود رکے رس ور سارو ےس ہر ںی شے وم

 ۔ ان یکن م اض ی وترد ےک لسم و نه

 ای بجا ات لام ترضع مکن لر ات تل طم ےک ی کس سا
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 "2 2 و تای رب ےس ج 2 ےہ 7ظس اس قوشو قو لا ای ا

 روا امر اص ایفل اتش امور ر وحر وتو اکی عا تضحس تسد اہ رود س اک
 کسر سوم زورن | ورم ےےہ تایسو ضوم نیر ببآ

 ` نوصل فتصل انکے سرور تکه اشا تط کت تنر سا ں اہ

 ںیم ب تک ےہ کو رص ل صا یا الا ق ینقح تا ستاد

 کیس یک ترضحں و ںی ےت کے ع اسم لنآ کو تفس لا

 بن لئاضفو لئامش رنو سر ظا ں ایان یی امت
 تستاباورد مل امر دا ت یت اول تہ وکر لنز کت ضح سی درا یک

 ےک ملت( ضف یمن ا قدروا ےس ا رر ل تدس

 سو برس ارم تان اف کئی بن قالخا نرعمو حج

 ۔ے جو عطر ےسور لک
 خش ترضحے يک بان مایا تبار. تنه لات

 لطعا رب ںیتاس تاکربو ضویف ےک گدنز ت كرايم کریشتلا

 ایند سمرخآک ےلاقم ےن پآ - ںیمہ لمع كت نیتنحسد یک

 ۱ توش ب اب رهام ےس ی اوسروا تاالع لب سج: ےس کسی دستت اک

 تو ماند اک ید دیتا تام دخ ضد یر ےس ا ۳ این

 ےس نا يوسیت کش ارالدا ی کج آرو ےہ ےک وہ ےگ کا سند یر ا

 ر ںیم یر

 ا تفراون اک نص ۱
 ۱ تک یرورضاسرا 7/2 تر ین اس | و کتو صر کا اک ر قوم سس

 ارے ی کت از کت ضس ۶۱۹۳۸ ذ ےن از ےک یل بل لوک ا ۔ںوہس

 5 توا توا رت اس کس تر ضح سیل اس هر تپ و کن ا۔ ےب لپ تبع

 : الو تفت تحب جرا ۔ ں ےہ بیعت حج اوہ ےک یضاع امدا سیٹ
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 تع اار نم اض ے او ےس وس عبارات تعارف اب “نیلامی
blرویا  م اس کس هسحاص ظر تل طحں وو 9 و ےھ شو تبر  

 ناماضمے_ نا ےک کش لب تانا تع ےس تہط خار داف تب
 ےک « تماتح اک کت ےن بحاصط س ےس سا۔ ت یسک

 ںیم کے ت ےہ( ام فر موم نا ارت جت سل یل س ےس ناونع
 مچیت ںیھا تصر طسق ق یکی کت ان اک تحت بج ںیم قاعهنت

 بب ایحا ق اروا سس ام یس قو یک ال ھے لاج یہ یراط تفر ی

 ۔ ے ےک ار نی لرلی یم ضس ےک نا یم ںڑ علم ےک
 رکل وہ این اشارو تب کت داحس کک تعوصرم اک س ل

 یضمسرتز اتم کیا ےک ے امز هیکذت کت ردیصل یتحد یک ا
 نیب اضم ےک بح اص ایا اتم انیهرپ كر ابمنابذ یکن آق
 ام صاع ل و بس یس تاون ےک نم ا مزور تشس تصر رد سری اک

 روا ان تع اب حرص ال رنز گں ر ویس ب و سم لو تکه کام
 ےس کر اہم تسد پا ےن سا ترضح رر عقل سس بس رپ باکس ا

 ر لحدا ینا کل ورت ےس لردب هب ےتسر ابطل مر قا فرحت
 ره لم سس نل مح در

 روا ار موم ل واہ ساو ےس ٹن تال سنن یکن انا لورق ہک
 ںی تا اح یم سنے ےہ اجو ہر اور تابش اں ام ےس تم که ےک ا

 لا گه دلاو سا س ضش ےک ٹانک کتک وا ا ر ام تط یک جور

 یٹلا ہار دعا کسی ہت سا کاتر صفر وا اس ابد سو کک کک

 - اگے ا لب تنجح اسر سرو ا اک سل صاحب
 وصل الو مل امہ رم تیتصتر رقم لباس ا سیم تکی رض سس.
 ین اس وک حول اه ےس تااراشاض حل ت مرع ےس ںیم بولطم رم



 رم

 ری یا ترا مکس مک هو ےہ

 ۱ ےس ےہ سیتی کلی مر اد رقوم روا ےہ

 5 مو دونرکت للا

 هی از ںی بر اینپ کف نسل ضا هر بعد ںیم ںیہرخآ

 ا ےضاحومکے یوڑ تروا رب ئاس ورد ایش نرم
 رک راما یل رک ای ئارم ےک تا دتر وا نر یتا

 نامند کل صاح یگ یک نس زظ کا 3ےس ییسریننیل باپ

 تیل ببر کے س امو ۔ ےہ نم نون او کت ام ود شرک

 5 رام کت نص ںیم نیا طیف زر کمی اجزا

 ۱ ۔ نیملحلا لا ای نیمآ ۔ےک بارز اس ابتر ان کرامت
 5 تہب مژاب روز تراس سا

 همش سام تفکر ات
 را

 ریا دلدا دہیع



 - هدحب ین ال نم لع مالست او ةٰولصلاو هدحو هلل دم
 سا 7 ۰ ۱ ۳ لس سا

 یک ٹاراتت یکی ارگ او یک عر شام را فرم الو ترضح بر بطق
 ا 0ت مے مسا ۱ « ۲ ۱

 عمار نکی ہولی مروہ ال شا تی ادب و شر پایش ارب کید ص فضا ایل: سیم جای

 ایک ہر اولا عم ےس ںورک ارو رب سا باب
 ااش ازاوف ےس نوت شال روال سسر اوکو تم

 ںیہ راجا تاغ رہ یکن طو ۲ کک ردا تو نید رب انہ ی تایصوصت ی یاس

 ترے سم و زل تنی ورق ےس وکر وہا دالسلا ب طقس ےس ےل ترص
 ایر حمد باداشوکاذ لر ےس کراہم ساففا روا اہک ر : ۵ 4 ۰, +

 د وزرو طو ےک ار کر سس یس وت کیا یکہزاددد ہلاوفار یش ےس ی لادت شا
 وہ باس ووري لم ےک تاکو شو ےک بنر ہاٹ ا ابا زکر سرد

۱ ۱ 7 

 اوم تر طح سولہ لاد سیم ں ونیز رس یک مر سدد ناتو هرم ےک کر وز
 وان یم فک یک ینا سیلاب تست ناو ےک ےس ر نبر یر بہ

i ۰1 سا ٤ سہ ۰ وب  

 نزن وعک اکر اتا ترس ےن ےےرزہ بند لوب ر رشا بسم

 ۱ ان نیو سری م کیا اک ف
 رمز ےک یاسر شایع مالوم تیر طب الف مان ےس یہ نیکو ت رطح

 روا لورم اوور ریس الو ت رض ن ٹر املا ڈراپ زس یاد تیپ کین تبسب



۳۰ 

 تر اب تم که سی یر ند بک اصر الغ فی تح ناما ماما
 ۔اید ام دک و کم اخ سے ج1 ق رت

 یت فر ۸ رولو ا تر ور ۳1 تل بن شم تصح

 بل کیو نو تر یکی بشید ادب
 روا ءایل سد 1 ی اس ناب و ۳7 وز 4 لام ترار لس بایت ےس سس

 ۱ د ےس وا لمس لس ےک مالسما تو ا وس او ن صالختا
-- 

 کی یشن رک تط د تی تافص هوس تاز یک لوگ رزم
 رسا ناف کرک ےکسرک را لسا اک چون رد ےن آت
 ۱ ت ان ناکہ ںومکال راز سر ار ورد ےس قلع فر یرود دی

 ۱ ۔ایدر کروم ےس نقد كارم رو گن ابا و بول ۱

 برسم کا لار لا تیم تان ا ام ی االت ضر
 دواب ےک بس نو نیم عل عامر تا یاد ےک
 .o ۰ ےب ا ینا تروزع لنگ

 ہک سنا تراز امت طارکب عام راد دکان ب انصافی
 سس دوو یت ان اکاش اکر خو فی اس وکہ رام تای یا )وت رطح سوم
 ر سات ی ی ترت ےہ ااو 4 او تر شک سیما سم تی یھ قا

 رد اس رد قلع ےک صح ےہ قوم ں وا اک نیب د ےس بیرقق تبوک طحروا
 ٰ ملا ال ہو ی ےس ںویفی یک ور کوس

 ا سج ےب این ی يا کب ص اکو لارو باتری
 ےن سانپ ےن بم مه ایزی
 1 باء تاکو ٹال اوم ےس الو ت رطح ےس ید داد بو 1 نیو مد قس
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 و تورش ابتا نا اد ہرن: یاب فاص رز هراس لابی لو
 ن عر کو ہک سا می نرخ سرد ہلا لہ دات ت تعاشا
 لرم ر ترم  ںووا نوک ےک یکن کپ پا شرم اب قول ٹر فر دارا

 م لوک تک ناف ۔ ۓس ی او یورو لار ےن

 -ج صاب تاپ طیف سس ابن

 ھ۵ رگ اوژ رس ۱ رو ال
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 لو
 بو تو اس ضد اس انار قحاب مد حج ٹکا
 ۱ ۱ هیر ككا ولوسر ىلع صو ي کک ا

 روانو ی ب ا 9 کمری یر ال لو ارم ترضح امر
 ۱ تاما ادص ری هم نیل Ee سرلاب کز ۶۶ت ايم

 ۱ ِ ےہ تر ںیم ترس کی دونر با ر فای سکو قامو

 راے لص اع ترشی مراد سال ےک ورک رانا
 ۔ ا لما ےک تب از اپ بید سش الہ اتا ماتم لنز یوم

 رمز ورم لا بہلعا اعا ل وعر ںاک انسا اوم ےک تویہ تمص
 2 ران اس ورمی انار وا یعنی ات

 پس لیگ تر یو یو
 جست اما تینا نوای ت کت اج کرم ع ورب

 دام ی درک سا ۲ 3

 ۸ غرار یر لکن ایت بس اعورر وا کم لاو اس طي م ٹرک

 ےک یکم کز بر تفت وو تقوی ا یو ال اروم تان ٰ

 ۱ تاب نو یکے 7 ا ےک تعتد یس ےک نیر تعاشارابنو لد ام

 میشود سک د ص تصور ےن اے بس لاک

 ۱ ےک اشو ۔ س یئ ام ف تک تام مال الو یو کی لس

 رت فی ںی تری یر حب لا حبس سرما ۰

 ۱ نمی مون ںرکلے جا ادا بکس فام یم: یر

 ۔ دلا مات کن رق سه هدر | ورچلع یک تاروف جسر فرم ۱



۳۳ 

 یوا للا عج یر اسب درد گیم لیں یم تان ہود سی
 عار توا تاب رر ام رر هدواخ رس £ نرف - ےسر تو سرو ۱

 نیم رت قاب ویت ف کن دال کن رمادا
 ید تاعر یی ن رر قولد ر ور تگ اصل بست رور ۔ ھی اب مر یاس اس

 : 4 شرو رک ےن لب اک ںی تو یس یر یا س ایکو کل زسٰلوتبطل إد ۱

 ستم ما ردد مب هکر زنی کت مرگ
 ۔ موسس مس ےر 7

 یر امر انکم نیا ہ زور تف ہر قو کل جی
 کل امر رام کک ت اح اصلات اب ےس ڑی ےک ثٹہراوا نر. یک

 7 س ساپ
 ےس لو رص لسم اعم انور ت یے یک الو نر اقم

 نر تش ورک رار ع اترو ہں بب ت تو یہ سبزه ےس رل الد ےک بانس ال
 درو و اوج یک کل ومانراکی رب جت ہم طز اتم فح يا
 لو سر نضام بییااکں ادم هیتر ار ا کت کف الغ ےک

 r رک کیو تین طر بری نشررررا

 تی الو تماس تہالدراو ا" تہ اصن لاس ییا ےس بحاص ٹا
 سال ےس ابد بیت نوک مت نل ا ب نک کرہ واتس هل لوح وا
 لم شوکت ا اضا بس ترو میر اط شپ ےک ترو قہ ان سیم
 یونعتس ام هدر شپ ںیم یوو با تان اب نو ےس یس

 - ےر اس اش ملل کاپ ییا ےس تنم روصروا
 1 ( ےک اخ یاو ےک نیر نفس لس اھت او کرو کد تمتص

 ۔ ےس 1 از تر تر ہوا تراک: تاب( احرررز ا تراک مک

 ترو ایوب ےس یی گر زرند اتو الا تر سفر



Pf 

 ری گردا ات انا کش راگ بولسا یسک ا ےس تیبثیحیکھ سل اما

 0۳ ات رز یہ شقت ہی ار کا رش کم امرصع

 سا ورکس ل وب نون رب ےس ہعلاطع ےک س ا تلضح قوز بحاص
 یاد تاب کن ولاد غ ر تربص س تہ ارب وارو ل ا 7

 ۱ ۱ هویت

 7 7 فیصت کس کس اسم رضا
 ۱ ۳و تملک شکم یاسر ےن ںوننارک کک لوس شم بهر

 ۱ ےک اعوسرو| سا اف دتل بات کک مار یخ ج

 کت سن کت مغسو بنر الع ناس ور کار یت اش رود آرش

 ۔- ے یر توعر

 | قلا
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 طتمداسک- یوادن بحاص قم ار ین یض ات انال یمز ۱

o.هوا نایین نی تس كمالسا تآ  

 وری تابوت یل کروا ینہ کپ اذا گز کرا عل عا نلرم ترض
 ںیہن اتسم سا. اظ سیم ترک یورو سے | حس لار بن ارم

 ضا رات ےس اکا یکے سب شوک وا ین اشفلامر تنعى ر ات یل رک

 بتا قی نمکی شا ا تک ت الح

 .شح ورک نزف تیا اوم تدییض# ی کل ضلع لم شم. سم کیک کا

 ی اسوا یر :تایدغ یی کن ا۸ یکن هزار رصد

 مت تیام ی لاقت سا لاس ا وت وعو ا و نوک

 ل ناب به

 روا ین بحار ا الوم ےن صلح سا اي تب کس

 ےس ر ظلم ہو « ےس کا کرک سس یم سر بک لوس ی ادای بش یکن ا

 ۔ ےس یو س بن ار امن کہ کوس ےک نرل

 رفیق یا تحرک یک ز فص بم قو یو
 اتر نکن لاو ساک رام لا یی اکے

 یر ناسزامناروا ست اعراب ازم ایک ام ییہ رر موس
 ۔ ےس مت سیم

 - برا قتل صا ی زد ی تصور افت ںیم تی یر
 ( یوم نل می ضا 7



 مد

 وهن ۱ 4

 فی

 نر تول باج رشید دا ںرحلر و ہظرطکاڈ

 یک زا لع لععا اوم ترضح شو کتک بم نر لاک
 . گر مر وصتم تنم ا بی شل ٢تا ضى 5 شد یس بار وا گو

 رکے سس اوہ ہزار وا ےس قی اہلل | وضو با ابا ضجاےکک س اےس سیم

 یک بیک ےسطت یک درو ں وتنطش ینواکےل یف لرم
 دس رض سج فن اسم وا ۱

 کمال صارو کیو فوت ام خروا ںورشمشس نکی فا ےب سا۔ے

 لما تنی اج ےس کر تی یے ےک ٹراکیر کو اوس یکے ےک ٰ

 لب اب 2 لب ےل ےک ا وفا صز لا ارقرواع انناک

 ےک غ ےک نیو امنت رہا انعطاف یل سس یی
 2یت صو کاب و راز کوا تان تا ومس

 ۱ هیاجتسیاهروا عج وب مر و ترک چبا لع لع صا وم `

 نیہا یکن بت حق خا تفکر تبسم ین ےس یے نا بج نال یدازآ
 ۱ نام وه | نیو روا لس سرو ےس یے الوم

 تک یر تضر دا مان ورق ےس اظل ساق نا سی

 ست او سواد ارگ ٣ ےسا یر مرق کم دس اال وم

 ہہ ےس اعڑڑراک تداقوحس

 ریش ایر صا رس نیو العسشرپ یر ات 1ا ےر ا
 ۱ لیا نررم قوری ب ا ناپ لاو قلا ا یوم لب ا تای یال ا
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 رکنا را وں مو - سم یم اسم ساک ۱

 لی 7 م قو یر سم نازک اد ےھت ترک کے ےس
 لای ےس تط یک ورکر 7 خاک اتا سا

 ۔ںیم نخ ےک اف سرو اس ےک 21 تنح یر ےن یوم
 وام اس کسر تندر یکی رادو ا ےس انس 2 اول 7
 سس ادرک رنگ ا اک

 7 و ۶۵ یاد طاها زر

 تماسلافا

 ےن ېک ن سش کسر یوم
 کلان سمت رد
 ںیم یار و ٥ | ےارےہ(ا i لی

 شارما ی ان ےس بانو سم



۸ 

 مونا

 راسا ٠٠
0 

 یوا بود فی... تہ 5 لبنی ایم تتح

 ٭- هيرا لوسر لع لس هدست
 نت سا نانو گر رک اک اعر نو لی

 رک یو جل. لب ےار دک ند لاس کر ازرع است صل

 نیر اما راہے راس ےس لورا ی نسو رر ےس ایہ کت اطلا

 روا تای ؛تال کلب تار 4 اولا ہری رو ہال ترس جب

 بام رکن ا fe یک اتم ےس شر اک بولسا ےیل ار لومار اک ارپ اھم

 ٠ کای ق تس اےک کٹ یر لاک تس فدک یونی
 ی اتم اےس لاو کس ور ضاح دو موم نا اد اد وضع

 ما ہار کار لو نب پ eut اعورردا

 سک ی رص فنا تے رو کیک غرو سس باقا کس

ااو ترو توم کت ممضِين ریل رک
 ۱ او تیک ا 

 1 اد نام مے رن السا تعاشر اروا سوا بی سس ےک 2

 گن ذود اس کن اد سم لات گن فاد نیک ص ساف لرب

 ےک کری نک یی

 لا ۶ ر نوو ا اوھکالہ چک سی لیبل

 لمم تارو راہ لے ےل ےس تبریک ناروا لاک اب سا ےس
 مرو تیبا یکی رومال ترضع وصولا ب اج

 ٠ ساوا رت لباس اے داس کلا یک دا الم حق هتک تال اس



 ےہ -
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 مردن تخم اسرار کم نون تم نکا ڈی طو ےس با أس

 تر ششم س نواعم عات تلات ےس تقوہکس و ن ای اواو ےک لاب اي

 ےک رد فسا اب تک تی شک نک کیس ایک ناجا

 ںی کل سام تیلو لور یں وق سم یھی ناصر انس یکن اہرالع .
 ۱ 9 دین تسلضان ترا شات لتراب از ےس بہ

 هریک یب 7 ر نابار ترمس اظ یون بب ےس ایکٹ نگ ا کک

 حرا زور تقوا ےہ ا رپ نو ایل ےک گز

 وون ات اح E مکر لار کی رر ہال تصح ےہ وا عفو
 ا نلری چ د لاو کٹ عات یک ( نرو تبل تک ورا ۔ یک

 : قیر رس ص خت یش نل یکن الواو 2 ریو نا یک

 یکے تل تب ترضص س لرلو اور واقف ےن تشمہ لضم

 ید تک تباہی اا ءامعف ےسرو اوب ا 1 اپی ر رک گز

 ۱ تہ بر بریطخ تیشہ ترم یی, نقض تی تما ےک بس

 . تقرت تی ترسم

 ےک ر مار “رم نوٹس لاک ویک مح ساک کیم ار

 روا یکے تا ےل ےر کیپ تراز سین ان اے رر ایہ

 رک ےس تربت نم سی گے نیت ساب ےہ ید کز واتس ور

 نان ی و رونا کت یوو یدازآد وان انمول اک نارناتسا
 - ل# ےل شترر هع

 نر ات هر کت کو کلی لاکن اروا بحال ما تل ۱

 نا ے فرط یکن تصادم یاد وا نیت منو ناباو ار ترضعروا
 تل توت سر ساکن ا ملا - ےس اعر۔ لر اا

 رولت



 لو قشم یی نیت

 نگ رای رٹ ی رھا را اون روا س ید ص وعر رو | ںیوعاوم

 روا یرطف ان شه ایف یم نا لت آں یم ناتو حس رخ راه

 ۱ لام ی رہے سود کر وا سر زور یم سل وک ےک تا تام

 لصاح قالب رپ بس ناک یک ا شرر اکی ےس لاشوف لر تار بشر

 ہن ےسر شناور ان اخر ےک ںونارک ناتو دم با ےئ سا یوم

 بلخ ج ازادجبروا یدرکح ررر ت لغام سیروسا لاو ےک ازت د ت ا

 ےس ںوہنو سہہ اے طا ںی تشاطیک و او “نام

 ۱ £ ۔ یل کیر رانا یک ےس ںویناور نل یبا

 مول کر اُ یاب ےس ں واتس ( ینوازآک عامه <
 ی ما توت نیک کشی یه ںی
 ی سو 9 ۳« ر یدص کا رو اس اس لروا ےس مع لات

 بتن ین کا ده سر اب شیراز هک تل

 اندی ختم مایا یاد 1 ۲س روو وی کہ رام
 ۱ - لر ج تراحس اب تراز و که ترس ار

 2 تول او ار یا نصا تقر ساساشآ آکر لس او لر

 تم یری ۔ںوہ ا ٢۶ں ویکی رکا مم انک وہ ت تسب س شل ےک ت تررص,

 ںونی مکس ںیم وت مے رب ط تول زن ام سمت روس

 - اکں ول رپ
 لو هام e ںوز قشر مسی کس جا اسوہ

 - ےس ےن

 تی



۲ 

 ےس ےہ نسوز وت ے ترابع

 سا ےن ل ریدر وا سارد روکا د لام تاع چ ست ہو

 میکس نر مے اسر

 کارو نت ا ایک سان تو کی باتو ےن “

 نر جرم ییہ - الرب وکیل ودعا کس یر اش ایی کروم

 کر بسه ٹوک وا سار ب سری گل راغ تدابع۔یگ
 ےہ وا ےہ کل وصو یراذللا لس تم ت لز ر وا تعسلک خا

 کت یلدا ها راو آں اس ےک رکن

 ںوزسرھنا ا! ناروا سٹ طب شر کر ۲لن ج اول

 تر ولف ےک نا ناروا ےک 1 بصر رار یر ےک سا نیا کک

 ۔ سکی اک که دسر
 یبا کب روا جور دارون نصر وم لو تم تضح تالاع رہنا

 تای اکا نا رب مجال اس نہ ید نسر شارع انالوم ترضح بتلا ایا

 رکن اتکا کبک یون دعا نی اک ےن
 زانو ےس نمک قید شا ا ۔ ےن ےک فانی ا اراز آے س تن

 مس ۔ےڑڈ روک دام ناس

 ین ںیم رورق : یشم۲ او در طخ هل ے

 یبا ماب بم ےس اات رئ ےہ ل قع



۳۳ 

 ے دو 7

 تر ویزا نمحرلا واو شبل
 8033 رم و Rg جج
 ا رد ویرکلا ولیت للع یلص ہں

 ےن واتساپ تالو
 ۱ ائ ا ا 7 ےہ صص ر

 ٰلدالامِج حا م ٣ کراپما ناضمر۷ ںیم یا لالہ صف کوچ دی
 صابری ات داعسماب تدااد یکے بب کای سام کب صل شوق کان د ےک
 لای بصق سینک شو ور ۔ کر یل صا سا نیا نیرلاو ےک

 كم ادب ںیم یر ق تور دی س ال سات اہ یس اعواد ۔ ےس او ںیم قشم
 ۔ ا ےس رع ریست رامین قم ولع ند کیا ےس رول ضفے س ر7 لاو

 ےس رس وا کد وات واو مزمز توس کت اعم شوت سا , جہ شم رو کوس او ا یک موم س مک لا مس طو

 لا ستم سام ور لر اانروم ترص اصریررظزباب ہل
 رفتی جم و یر ترش
 درب سس ظافلا ےہ | هو - ال سس If نشه کرا بم ناز یک ترضہ تح

 دا اگه وارا 7 اکے سرکہ تا تل اکیا اےک گم نز یکاالوم ےن سس “سم زارط شر

 ےک دط قیفوتیکق ازش کس م ےل ساردا لیک یک رما سا ےس امت
 ےک ارم نا یکریھشیراکس اگر او ما یا۵ خرو انچ یکتا ادرک ہد وہی ےک
 نر بلک[ دیرابرماکل یم ںوتس شتت ات یک ب زی[ کج مکرم سرچ
 یکی دارا که ےک تاجک اوم ےہ ےل ب اح صول کے نشپ ےس سال ارش ےک  نالوم

 ظص سس الور او یک تاج حر اوس ال ومر کے ےسررای ۔ےگس رہ ت سیم اکے د رکا ےس

 رقص یم اب اکر نسزورف بحاصل امر ص اے حشصم نمو موس را ند لارا

 یک عایس ےس کرایہ نان یک وصوم انارو م ےن بحاصريحسر وظن وب جهت
 لوس تن صاف راق میسر ویا لو... - ید ںسروطاعاددا



۱ ۳۳ 

 ۔ اگے یک ایشابایض یک جلو کر او و علم

 نر لاو ے اچ لوم

 ور اط تیما ےل یر ل ضلوا نم ےس تری نسل او سا الوم ترضح
 ںیہ تر پ.ن بحار تی یاس ےھت اےک ۱ ہل ج E ا ٠"
 پا تلف کیسز وا ںِیئام کیک ےس تا دقت هتلی

 ئے ری ۳ راج ۱
 ب شود رکے ا زی ا٠ ںی ےک کں یم ںوہ انک افرام یا شدہ یکں وچی نج

 تایر هلو ںیم لک ےک ن ا ۔ ےہ یتا بو یا کک

 تو ات کر ومال یر بان رت ام شاو قلا ق لس تیلور امار هل

 نا اےک کر فم کت شفر ١ نار ور ےک تح اوری ام ار شمیم ںیم ےس

 د سس داراي او تضح یاب اح و تس
 ۔ ےہ اھکر ان لیا انپادکت عاش اور شنروا سرو سرر کک ان رق ےن توس یسک

 مال سی بات ع ویس نیر لالماوتص تالدراوناز

 ( ٹرک سرداران برگر عالضاق مدد که ہوم تسریع هک
 تیغ یکن رد ےہ الاول رم لسا تلور رکن و یکسر ےک ناماغی اےک

 ۔ج م لار ےک زعم وس سرن ی عر تالو م ت ايار ما ارم یر ل ےسدالوا یک ا

 ہبصق نب نبی دوم ترضترہام رینج ْلضل)عیصتس بی ع
 ( دم نرم تازہ از زرد لام یھ بر ۔ چ ترم ل انار
 ںی توش کم یس یر انس اظ هک ڈ یار رومی حا نیو عا دوم

 اصن درو اج اند ود ابا دوم ایک یی ایس اک ددا تدار ضامن اتا
 مزدا میدی تست ین تیا لم
 نور مت نام ادا نایت نا ید هرکه کد هاو اک
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 ۔ ےہ تہ اکسل روبی ادا بستم
 وار ےہ قتر کنی یکس ہک ھم

 و رس سیم توو ہولے تس انت ٰ -

 تا یگ رک
 ی آنجا« باضر یادت قحروا تیر او کی روال تر

 نیملاو ےک لسا ہیلع ہر تضیےن ںوسن اوہ ی شتت اما سالم ےس ٹکا
 ین رینگ لہ کن یش تقوی کت کم لس نم کپ اط ک
 وواومو ا ےا دلو و کروم سس تروص یکے یر بجے نات ید نا

 ٠ لیل عتورناخ۔ای مارے صاخار قد ص تیام اکے تببرتق ب
 _ تیصصنںم ماہ ش رپ یب ایج گاس کل الع ید رروا قفس
 ےک ال ترنج ب ںیک جہ یر بت ےر صد یار
 ۱ ۳ ۱ ۱ ۔ے ہک درک ےس یگشادا یکی ستوده نیل

 لوګر وا نیک | بیج ع ےن ےل امت ینا مرام ےک کرا اروم تر
 5 ن ات روا ےب ےل و نکے یو الو ۱ ہوم لع مقصر ےس ترازو کک

 کارگر هبس ںیم یارک شو جزو ع۔ ےس ریپ قلم
 جر یارو الدوا ںی د یش ار ریہ کیلا چسب ےس تو
 پس قیر لات ارن کی یورپ یر ال جلی بارم فدا یر

 و

 ور ظن رسک کی طی ی هر 1ع لاتا س لر ر لم می 7
a4۵ تام نامل آہ روسو ھبلعلا مس تش تر یم لبعتخ ارض یطل فاسٹ ۱ ترذت ابر نا تآسا تلاقذ | ےل بحاصر تو نمو ل اپ لا  

 سہ ال ںی سی ی رع و بل“ قع کی ال ر ارنا صم ند لالر تا هک



 رک ۳ ۱
 دنن تالاا

 لشو ستارو ۱ کی ی مارا ےک سش ن نیل او کن ع سا ارز اب الوس

 راوی جوک ا نکی تسر لم بورص سم شور 8 او اوو واو

 ترو شنل یکن یم اصلها ای نان دن و سان
 تام تے اک ز کت تحل او dy ناک دس تل و اسلام

 دی تم کن جد کیر ےس اتے

 یارو سز می سلم وتو امسروا سس[ ا 3 ولداعس سار ۲ 7

 مر ایناز کلسیم هی هریک نر یو ک
 مو ف تہ ايام ند اط ںیم تفاع شفا ک

 هان تیل ا ول یر یھ تے

 را ری ےک سیر چا ا پآب جا ا

 i نام دوش گن توپ ۱

 ترم خوی یہ کل وا یر ن ابا کت سر تی سو یکن اروا سم شو

 تر رم تو 7 منع با یو ترا کے به یسک ےس ےسہ اہ

 هه سکہ جس نا اکر جا یاد یک سلاف ب - هلو نی ع

 تقوا رک یب ےس ےس عآم لا ال کرو ق نمي الم دود لاسودو کے رق

a۔ ارا ںاز لو  

 رک تزف عح رس سر ین لک اس رر امہ باطت وم لات ام مع

 :ںیہ ئی
 واشر تر زا نخ : ا ا

 ھڑاوت سارا عبا ےا ۔ و کن ما رتی ور

 نم لال عا بلرا سہ لورم او زاد یو اب 2 ۱

 مر ار لع ل الع ! تم درسال یرانم اد یواج ہل ۳۳ تار هرو - هل
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 لالو صاب تنیس ٹکر ارپ ر اا »سیب

 گیم بسر تر کل ام نا پستها یر جسد لس
 شتر سوا رک 729 عرصه اتا سوار ادراک رر ےس

 لغو سهل او 9 مقدس بیر ورم تکی ۷
 7 هنر

 بسازد یک لص ام علت ات و رر

 تیس حا اس 20 اولا و وراپ ےن یی او ےک

 تن می ےک رکی رات

 تناول
 م ا ا

 1 ےک امقلاو ۂادزدراراپغر رو اب ےک ین لری رک صا ام اڑ مم ےک ۱

 عام لور ص راروا 2 لت تورا تہی زب اتمام ترس غن نیک

 ۱ یم لب ارت نیو والس انار ولوم لور داس ےس رک یب

 لوک بس اکی ٹو اتم قیف سس ر حسن استر الو - هتک فا اے

 ےک نو PHA لادا پآ منت ہنر کا کرس کے ا حک

 بهتر ع ےک مور عر یس الوم ۔ ےک ےس اج ناو لک کش اس

 ۔ هوس طاع ادرک نماد یک نا ار ام بد ےس با وصح

 ۔ اھ 7 7 هال ید سس کد وقت تک در لر ےک چ آ ردنا

 ےس دہ دم ۔د -ےسسد ۔عیموس۔-صح+ص۱سم-ہ-سسسہچسپ جس وس ara < بجو رس وس وو ےس عو ا ۳ سس سا

 ید درس ںان یل ادیع فی ملر دم نامور ۔ هلس

 بصور نعمت یو ر اونا ۶ - بحاصمیصرزر ظر ل اکر او خا موم

 نا ام نریم - - باس روش کد یس

 ۱ روہال دز سرر
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 رک لب و تین بم رانا ۸ + ۳ هد 4 ۴ ےک
 سر اس ید یک لب ارم ی امن یا رص الوم ترضح

 یکبار ملا لر متد کرم یاب
 سرو ا ص ر هو
 انلاومر کت آے ررر لاو كس پ ےک پٹیل شکل ےک ےل وک( او شر
 تو نید ہر نرم "اف ےک یہ ےک تب رو ص یی تارا دع

 ندید یار پس تقف ارپ تام ےن توان
 یول تضعیف میخ لم اعراکر ورک ںولاب۔ لاری لوہا

 رر الر مسو 7 بحاص لاغر یاد ٹل هم نمومررم- یس

 ےہ ادب ںی لانا ں کرم علوم یر شرم رم ا الوم ته ۔ هس
FF * ¥ ۶٥ ۱ 72 

 ج *٭ ا یی

 تشوفو وتب ےک کی رکو اص حوا رز نوا ضلوا یر کلا

 اد سیا e ۳۹۹ 2 لب بش پل ارس تابع اسار

 a ی 5 ك ھ7 / را ب ي

 ےس پب ارا ےک ہک بت ا یری ایلام« ۔ ےس یادم د ابآ ےس با توپ

ê٦ ۱ ۳ ی رپ م 72 ےک  
 رر تلر رم للسا جهل ےس دلا ےک نہا تک بام دم ےل السر اا

 ا ور ور
 جت ش کار دام ياد کن ایا ری

 تصاب اردا گیس ا سوم السا فرش کپ آسا ی 9 ۱ سکس ۱ ۱

 روش کس بکس تکا ت نااہل ےک تقویت چرب بحاص قا سیون رام
 ۷۳ گی 5 ۲ و ۳

 7 7 جج و ا

 ےک یز اي یک ام تنور کتی نانا ےس سی .
 ۳ ہر AD E 7 ۰ه مش
 yoy) کک سز شرر تا اس فان ںی تاجر ۲ک ور یم الو تا اشا

 4 ےہ ۱ ا ھے 72
 را هان شر ys اس ر ےس تہ ور تم دس ال و 7 7
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 سرتاسر ئ تبار دم تیک الف اےک ےک 1

 ۳ یز ۸ ز اوتیسم تیس یر یروہال تب IA لاال سرک لص امت ترح

 فر یف یاب ارعا ساحر وا یک ع 7 شارو تقص( ےس

 نہ تدصترستافعازا و راد رکا ورک ا 7 رس ورک سم

 سل دب ےک ےن وم لیس متر تا سو

  تسا آر نام تبحص + ترا رو کز زر نص

 ۱ SS ںارکہو تر 2( ددرحررم

 رک ل ےس رر اار ی رمال الوم ےن ین رن کی ناار

 تعرض لاش یی وقرر س اے بی ر ںی ا

 را بیس یم لار ناک ےس و ےس ےک ور ترد تس پ | عطر بم یک

 تا امت اڑ راحل ولوت ےک ےئل ناز ت الغ کن و تینا

 اه! تر 0 شزلا۔ ےہ ر رھا دل وتقا یی ایا ند ات لایدد قو رانا

 اس نیک رب ا اوم تیتر سر کس برن

 يبرد او ترشی
 مبنا رپ تیزر ار وزب تراحسسا

 - مر اریلع لاکا س الع و (قرشما اوتاےاررکرپاب ریس ر یون هلس

 وری وفا روده ہن تیر الف نل تر هل

 هر خا تر ونار ي الور سس سس ہر مس سس یاس سس

 لد ټن یی رضا اا امر ٹا سس ا علا و تری کی وردد تل

 ان وی خر نک تلا براعد ناز لود یز تا نام ریپ 2
 7 نر کینو تن قاب سر ون تب ابی

 الموت نیر
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 رس تداوم حل یل ٹگٹورا ںور نا عشا وم

 نٹیٹ اولی امتی ری اروا ےل لو ارس سم ےیل ےل وہ اور وم سگے وک ٰ

 یا یب نس یس رج سی فی شروب نور لمع امن کس ل سمو اسی فر نام

 میش سے ا روس عا تستی رخ کی رح ں تسب
 ار کم فک ی رت نما کیا ناضوصروا ل از یوم ےک ناق لش کک ےن

 ۔ے ررر ضاع شول نود عل ےک د یدین سوسک رار
 تضر یونس انالوس هے هت ا ارض ر می چا تضع تل إد دوو
 تو سانگ ال به کس تیوب هر وضع مقر تار یر ول نیب
 ھک مے ید ند ترحیم اصلا منبر امر دم الکل ام ے تقص کت مہ

 ما تین ارلرچخح۔ایل اف لم اخ یر شر قلعے ہا ےس تط طاع داری تبیارش

 ےن تووہ تصحب جے ک۵ قلم تاو ب۔ےبز ( ساب یم للغ ییا

 ترين کت اد کن ا کت تیسرے | کراس ام یم یانو هک

 ید نی تیز ار کی تن فعلا ںی اض تک ور
 ( ناحر یھب رل رر الر زن ءریفس اا “نہر -  (بیصع

 ول اھت تک رو نس ولو یک بن لوم ور یال عشا (الرہتّصتہار کپ

 کیانی ی نیب تن عام و یہ یقا ےس نیا

 دن گپ اماکت افکت اهرم الو ی ات نعت بتی
 رکا آل سنا ار ا ےک ےہ ایل اد ساھ ےسرا شبا 1 هکر سوگ

 مر صع کپ حر ابد رو تسمه و حس اتر یو اکے ں نامی ان رن ی

 ہد ۔ ےک لای کلر ارو یر ترش ھر یں ایم رطح اد زنیم یا
 مزدورن نا دع تا ملت الو طم! نرم ی نم | ی دب نیر تضح

 ۳ نارنج ری لا ادر او ۱۰۷۷ نرہم نیل خیر خزاورلصر۔ںنیہ قے دم لوس یدال
 ` کیا مر نع شا

5 
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 ا یکن تلی ککے ک ےل اھت
 ٰ ےہ ےس ےس نت یز

 ٹا هل ریس رو تورا حدس

 فقرہ هوش نورما تن تورا هیتر و ت تصح

 اک پآ۔ ییزاب نا یزید ا کی ای ابن ےن تیر اےس اچ ئز چ
 سو نر اش نال اقبالعلا وکٹ رایت ۱ ۱ 5

 نم اوز ہم ستلار لانیق ےہ شک

 طالب شون لک ڈو ال بوک خت یز لک

 اب رک ور اک رت ہیک ابرو ناو لا

 ا داب ناچ ہن لی تام قمی

 هر دوو سر سر

 یر سیم لو مر عمل وو ےک ی یکی ک اص ظفاع نینرادںایصروا

 لٹ یں 7 ح ان اتم امادوس یس ےگ نوا. قی گاو ی نا وس
 ےل کر وا ه دیس ارض لو تمام فوصوم ۔اھت با یکم یک

 ES ما ست اطا نااکت ا کا ےھت رم

 لس تل کن ا یر اکتیو قوت ایا رے یش 9

 تیکت ںیم تالع ساس دنس ارس کن اس ےت اه تل تلر ورا

 ْ ور لاقتن ںی تفرض یر نگ ےس درگ د یل نردد وردوا گپ

 مراد ای الص یر تر تیک و بطہ۔ نا ںیم ھر

 کلام لایق ارت اےک قم قرش مارتا ےس ا يہ ںی یخ دل
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eروم دوم قل رد ام تر تیل ےب تہہ  

 لود امت س در ور خن تس سر خال یل یر حس ےس
 روا ین یک تیب فا تسر ےن نا ںیم نمی تضح شن لخت

 ات کل وت السا نی کیف

 ۳ كس زر یل عا اما ارم جل کر اتر حس فل شرو ند ی یتش الوم

 ست( عر ادا کی داف لرع نیل ارد ےک چ تورم
 روار املا تنی نیل یک یت نم الوم سر هرم رام سم سورو شا اسر

 ۔ قد توکو کسر یه فر مارک ییا وکی ذج د اصلی )سات ہر

 ۔یرکرایتخا شم ر قفس ں ور وا کل دق تہ ہیک سا ان پآ
 ید اند نبراس روم ےن ابو ارم یک الو امان لوم

 مڑ : ایست لاک عراصم ارت لرد اب ارسض اطع ترش

 کد ابر کا ہک دامن یکم مور و ارتش کر ےک یو را تضع راروان هلس

 ۔ ےک اج یکی ارون ریلی و تر نم کر رکی ار نع تا
 و ید ذی هند ںی یم کفن راس

 قدر نشر کا ۽ ںامسآ هو

 روا نل ےن ےرط د راد بیس و ترشح
 درج بس رک زر گر رب لا ف 2 نت اشارا یم داش الراو رسو

aE 

 پاتا بطق سے تقو ےادوحر ناد ی ظذ امر شمع بم

 وا الف ونود نایب ا - دن ل رم تردا رپ نیم تر طح اد یت بیک پا

 گرما ے حس ارن بن و ترک اشیا بم" ایا 2 ارس راف ام ںیم لورم

 سرر رن ۔ںانریھف ا ام ثلزم خم ورم ی و سش لا 1 0 لاو

 ۔لژل ا لار ع ٹل وہ رز وری ۔روہاز وہ ۔ اتص نہج رر - هلس
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 یار تراکم قنات ی ل اجت ہد کد افت قددد درب[ نی
 فہ اب ولحارا وا 2 تہ ها | سم سوله ےک ںوضرش کک سیٹ

 راس ا وت ے7 202 ےہ نوور إد هو قتتررض کب اسان علی

 تا یوم ترضعم سد ہرن ےس لو تام یمن تزاہا کسا ےب
 رجم لمر شت تنو ا و ےک ر اونا ی ایم سیر طا باق کن ا۔ےت لا ن

 ضخ اس رر یو یاب کت یز وا ق اب یکن نمک ناس ےھ ترش

 بازار ارت ی ےک اتے کر یددم بی آب ا۔ اھت ناو تک کک
 درب نشان ےک تم تار رج و ناش باوا عاش
 زوج ییا ےن رس تضحب ات اشر یارک اک نا. ہن اھم از اےک

 حرشس رکا رو و توس وس ا ےن ںوہ ےک شب ےس اس ےک بصاصرمپ

 رمی ےک یھی الو ںیم مات وکرم )×۱۹ ان ت۔ خوب سه کن و اھت ےک

 ںإ و ےس فیل ش ٹ ورا کرک صا 1ل تلکس یر کد وا دا اش یو اشرال لاد
 دری هو نون لول ےک ےگ ل ایچ ںیم ترم سا اع حا ارم ایم

 ۱0 سرت ره قم تی رادیرر اسا ےل

 ابلاغ ںی کن ارزو لات ی تابع ی سم
 تو املوا تابآ تہ ۔ - هاو ند دیر یشحااو جارزلایو چبر نوب نذلاو رطتال

 ہللا ل وسر تک کرکے بور ےس اغ وسر یم ساعات تخم. سیم ںوتا ۱

 وولد 5 بیل کوھ فرو هه قن ی آر قلا باےصا لع ولسو هيلع لا یلص

 ابیغار هیلعوتنا ىلا تعنلٰعق ما نم ل نشیّمْصلا باحصا اى يشلالاقت

 نم بار ضمیر اھت شرح کا دتسل ایٹ قاقنر نم تان هناج

 یک شوک اباد هم بوک | توش ےس دورن اشنا

 ۱ 2مرات از انها قے ر ارتب نر لامز EI فطر مع



 ۳ب

 لانا او ےک کوہ ال نلوم ۵ رد و وی 24 ۱ ۱
 او ےک ب آب ج ےک ی : لرز سراشرالاراو رم یا نم تره

 رد خر

 کے امر تب ےس تالاع قلا سلب ج کرار باع جن بام ںی لات نوت عش
 ما و « ۰ تر دم LL ےہ 200

 ےل علامت راس سذ نا
 ۰ مر م

 رز اشر الاراور رب ایج ب گپ یر ع الو یک ممه یک کک عا اب لاو ترشح
 ےس لر نرم ترسی و چپ نم اے ییا نان الوہ۔اھت ایر ج یل ےک نٹ ۱ 1 os ی رہ 7

 ۳'كگ

 اک لح رد اگر نر ےن یی ازالہ وکی ھما و درک
 5 رب یر اوو E ب یل ےک ل A ررر لاو ےک الو اد وش لس

 ی لوب ےک ےک ہر ربا ساز هرلاد لپ آرد ارا تسر رو اھا زرع

 روا لا اب ات کد عازر ع تو سا۔ایل لم س ای نیہ ا ںیم یر ٹوک بس نا ےہ
 - شل اسرارو عی !یتم

 سل هر نل ۱ کی اے

 ھ2ل اما اپ توس ی تاج ہل ام تو; دات رارالراد سس

 کبیر زود ی هد فوم فشار هل
 ۱ JE 2 سمیرا شن 7 “2-9 نانو بکر یک

 بک نشر دومين شو کود بقا نک لک یس ما یت
 گل مِل ِہ- ر لرز وو کک ٥ تکو و رر١ لل

AO LAN 
 ایکس بان یا کارا 0 تت

 (مشیرا د سر ارم ناز یر تکو ربط ام ناشی زوم گز ترام تشیفرت
 ( ءبحاص۔یروظطرباإ شاسی» نر لار هر ال یار بار فو بع نم ت الو ر اوا هم

 ٦ ےک



° 

 -ہاايعیراتماٹڈاب هلو حیا کل ر لال: شیک 7 ا ناروا
 سومی تاور کی و کوسا لاو ےس اچ ہر ےھج بارے سیف ا ریس
 نزن هر خا سی وے تیم ےل وہ نما 21 ںی بی لو

 )ور کم رم لاو هر ۲ے نیلام ایا او« لمحے ۶دا

 ۱ دم بشود نت ہواعےک نا نا۔ ےہ زم ارق وع تیر ريس

 ان گو ےک هی موسس لقمه رس علوم یک ۱

 ا یلرساع رم قمزلپ
 کند نشا ریما تدوس شر عرض

 ۱ 7 بل تلم ت نفت عجل او ےن وہ رات نسا ہہ ( لوم ہو اکا ض

 یارو تیلو شک ورخ ب احصا اے قم یی ا ےل ن ی
 EE ای جرات ےن عت اودورو ےک ںوتز يع

 اما تب ترضح لاب وھی تس ےس ےک ت را ص یک لع از ےتاجایامج
 ےہ سا تن هرس کت سام بت ایل 1 yl) هورم یھ مر اصلا نکن لا نی ۱

 ۱ تشز اد کرس ی تخم کی ال ںیم نی کالج سیم یک کپ آ ۱

 لو من دام تو شک نیا ار شا کہ سبب می ےس اس قبل ۱

 شریف
 فتنة رو و رر رک تاقا کیر کب

 -2 د شقا قق کر مر رسو کت نر ےل اموی و کشور ژور

 را ر قاط کر تک تستر | وب | - رنگی متر ۱

 سر فیش لی لوا کاتا سک ب باب ےک حزب لی کیر ۲

 ےک ی احس یون تر قورضتسا یس. ےک کر بوم ماهی ما
 کټ وا رک پا هان و شے تا ۱
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 کہ اقارب ا۷ی اا رر الغ الو ترص باع کی زاو تر
 و تارخا ےک دیت ایح رت اقراص یک لو سات انار ارد اونا کس ت یخ
 یا تین رکن سم قسم کر رک را واک ہلال نر تر وم شوق

 یولس روا لوس تب تورات بس اتت وف ہیلع تم ببعما ح۹ ترے

 ۔ مکن پک رکن وسیعی یر ےک

 را طی کس جو هو ض ام ےب ۔ قہ مان ااکے )تستی و یھ
 سرو ھا ناس یک قف تم ایما لای ز سا حاج

 هو تت اویو شوق ور مص ےس ار زس او اش بال صارو ۱

 یہاں سر سه لاسنی د پ آد ےس ےگ توخ ند ے دم ےن

 ۔ یر ےک اس قاطع

 ںرطوافا هی سج ےس کت کرس اےس ساس یو ال ح
 لوردروس کس :fes تعب نک ےگ ل ای یس غسل وکلا

 ` ترش کی زار لی تسرح

 ۶2 ردٹس تضحول حر تر ئر ضل ےک ی کہی سم پ آس ج

 ۔اھر ےس پ آر ح اکی یل مر یوززیجاص ین برکه اش اف یو اد تو شول ب آن
 اکرن لاک سا باش اج یب سیا کے ۳ ار رویا ےک لاسم

 یر تیس سنا تیکت اہک کپ سر

 ےک یش | کوب لپ چیر ا آن ر تا وص نک ہوس اض لص

 ۔ںوہاو عوبطم, لر 7 "لاتاسلع-

 . روم ال ,عومطس « ۵و ترش ءلاتاسالص -

 طی خو اویل آل عم ندیم ۔ بح اص سیر وطن دا لئایب لک

al 

 را

 ہے
۰ 
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 را رو سر دوس ئی ار ےک مٹر لرراہ ایوصح امت 127 دز ناو

 يی ید ںیم شاک تاپا هدلاو هرو مر ا ےک لب

 نىجاد هیلا ناسا

 5 ےہ ہر ےہ

 رم 3 : دل

 ےح جت

 ماتم اکر صلاح
 4 EI ہولعلاراو ہراور ےس 72 کش الہ

 ہلال کاست ااش کر اصت لا ةبعیج فرود

 ۳ ریو سوم اف ارم اھ "ںیم ناروا ےس اج لب مکس 7۶ لعل سا عز را

 تل رپ رمز یبا قب لس سازی لس یھکل امجد سا دی
 حرام فتا کس تعا یت نسو باک او او“ ےہ ب رجب لع.سشر

 ےس رزم تعس کوک اح سا ساکت ای ںیم نکی یس ۱

 ی نیس رشت نت نانو

 ےل یی کوہ
 ےک زہ 3 ۳ ر ۳۳9۳
 ۱ راک اس اتے ےل لم لی

 ولت دس اتر ظن ۳طارو یر

asیکم تیل ےک لیکس حی قر (سزفآم عددا نا  

 دکب سا یک کک ےسحرر مر تو ور

 نیم ۔نن کیجے عامر مک ددا دتر بقا

 یافت ات بوق ںی کیک ۔ ېد قیامت یش اء یی پرامن
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 رت زر حرار مز شضح کروم ت27 42 خور تل 14 148 الل اک ےس ےس وز

 زرشک رام خا ات ترس وراپ ضا کا

 لا ےہ اےک ست ےن اوٹ E EE نیم روم

 لصنیایارٹ بده ورم لا خم ترضحں یم س۶ “لوم طحالب

 اه ساک اس سس لا ایاہشزوا 2 کے یر اک/ 6کر یو ار سی تازلاح

 یک ساغر مو رانا لاسر اہ ںی کٹ سر ام قلعن ی ی

 تط س بلا ہو ۔ ی اد ذی کب تلا ںومکا دز یکن ا نکے راس تر
 سلم غاریمر هو ۔ ےک د جاسک ل ا راگ اس لادنچ تل ےک نر ارج یک

 ۔ عن حس هر تع ایس واو

 لیک مج کت راوح شکم درگ ے کلیک از توز ہ ےس ق لخت رر

 تک ےہ طر ےس ں ووم رب یڑر یب یک یکے ےک دن! ےک باز <ےہ رم

 سیلک ںولراب هل IIE ےس اد اکیس ر شوم اور

 ( ن ال ادر ر ال سړ ب ی شک ت الو ر اونا

 زوال رم تک و ام ناست ب - ےل

 ما الو طس ہر شر اد ہولعلاراو سے وس

Jاو صا ن یر تو س لی ب بر مرور جام سیدر  

 یم هی ایچ ںیم تیس کرا ر ےک مر سوي

 ملت ر کیس ترم ت ہوم لاد ادم | کرا رایل و ال سروا تسع ټژ اما ےس یو ابد

 ۳ اوہ ںی بکر کہ ئ یار فک ا شکاف کس رم ر دص کوا س۹ میک ےس
 بت لاک ش لا ختم  تیباو قم اع؛ ل ابا شزاس یکڑرطخی س مم تا تا

 تراش لاس ام شم تک وی ٢م ناس ےس ںی ر



 لا 7 ے تک ۱ الو یس قد ای ٦ یک سے ک

 اش ترش

 داتنا ا ل E شی ٢

 وہاب نر مر ا

 نشا 2 تر قتل ماکت لا نوروز گز کل نسترن
 هوم را کل را تر يه افرا
 اف ےس سم نور ا ےک دپ جسم لو او لتتم ےس
 لس لا تاعماةداط وا ا ایل یر اروا ۳ لر را لصق ککے زا ےڑاورر

 ڭا اروا :ِ ميل و مو لاو ل رھا ۱ ےن یش تامل پا شک

 نوشت ضاتررولتع اج سیر قاب تعارف ار کل کت اور مم

 لان تا زار تو قم اےک ہار هل

 ۱ که ضد يہ دگر

 2 ب و هل تیلور 9 هک ی تنم روا ےک نکس

 نا نادار یک اش 2 اور هل اھ نس DIL رک لر فل تراها هر یی هل

 نره تر سلامی عت واس ن اسود صا را انس

 لاس هر ول گشت درن ات مت لی الض کیل لب تیس

 ہہ شو ربط لم سوم رمز “ںی ٹو طع ےس تر بل ورم ناهس

 رال نسل ران اتت مز ایس نار میل باس الع ۔ م
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 ہیچ سام 2 ام یر تیبیرت کے ےن ایس نش ییا اف ےک

 بس مر اک کر رر انس سر وا ایسا ںی یر سر اخرالاراو م راډ یسک ات تر

 کم یکے کپ اوتو اص مرکز یز یک یر رہاا تررضعتبعرر۔ رل سس

 رص تمار ںی یتا رو ال لار ایت ی راسیدها اش اجاباب نیک

 : یتمی سروس یس ےک لام صل تب تاب شیر

 نشا ا تب رد اکہ سلف
 تہ تہ تہای×ل وال | متال رص

 کین تا ترا بنا نمک اشیرا ےک ید نم انزلوم ترضح

باور وا لا لاری نت اسے و ین حی نو مم الو ترضح ںیم یر
 

 ہود لاس ای حط ںی ےہ ملا ےہ ترضح ےن فرش حرط یس سی ارو

 ےس تحاط ناس رن ید جرط یس ااا ا س تاچ ترا ترا 77ص76 ںی

 سس اصلا زا ۰ ےک ال فیل شل سد ے ےی ےک سک سرور ےس ےن اچ ام ال

 ںیہ اھم ےک تم یی را "قوت مع لا ٹک ترا مو منم مامی كس

 ۔اتر افسز مع اک اسم
 ات کی ماس ایم گم لنا ا کک بوت سگ کک کا تپ ناول هس

 ب سابتفا طح کس لع تلو نو مے ر ارت بر ادا سس ںییرےراسہکصم

 فوم | ۔ ہن او )مکه رس کک ارنڈ باورم ا کلا نشب اذ ہوم کیک ام با

 لوکی کوک ناد ایکن راہب سم ےل ےک کلر ےس مہ لاسٹ اب اثر یا باد

 ۔ الم تاب اتنا ت ادو ک او ںیم ھر ال ےس

 سک تک ید ت زن اھت قلعے غدیر
 سب ع(9۳<- هتک ںی اک ول تشااخ باک ا |. ےہ ر توس سد سرک

 ۔ سوم نوت ںی ید - ام لامس ریدر Pe ےک لن دی ےک ے تام رسک اک

 ؛  ںشراٹراپ۔ انگ ناب تب سر
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 ۱ ۴ کو ۷ 5 0 1 ۱ ۱ ر 7 سای ترجیح اد لک زوم ےگ یر اصلا کا ایالت یر ام ر ف ا و ۱
 ا ۔' ر تتاو ےس تقاطی سا ل عا کک نم ناس ل اسود ات« حط

 a کرا یورک روبل ترضع
 ے اوا باز ورم عر زوم ترضح دب کت اند یر رتی ایچ

 ےہ رپ نرم یر گل ادا ۔ سرب سیر شو ممه ا اا اولا الوم هلس

 نر یاو ا۵ لامار 'ںگزا4۱۲ “ق دصلان اہلل اسیر او ۳٣× ےک رم دا

 ترس هرس ےکس الع صحن سنا نر مع | ۲۳+ یر اشر ص تر من او بیر

 ٰ کت قد نا یوم ےک تری ل ےکی راز آی کک کندی لام یککر بص ےک سک

 . بار لعد مبین لٹر اپ ترس آمل رب ب بلای
 دير یاشار عناوین یر طرفا, شرخ( رایان عر

 بیخ اس جھک اپس وع ترنم دوم تم رد زم رب لوس ترضحب
 رحم ےس ترکی کرک ی وزد لب کر ےک ر کک تس ی اپ شرف ل اب کت کر
 “وکالت ماورا تدش تزع سم تڈ اسم ن ا تا۲ سگ اتد نم ےن قا

 ہر ایر یک با ا تاسی کی وس ےل قن نیک امہات ت ت
 اترا نایک ]تشدید ل ولر اد ہہ اکرم
 قم کدر لیا رم تعطیل نیں در باک عاصم هلت
 ےس ا کن مور نزور بص ایا رب ت زی ای ھت دو
 کل وا شید بدم تو نا تای عام ےک ورم لارو ترضع
 ۱ شکر ارا ۳9 الو بت از یر بیس ےس سد

 < تالار یخ باز لورم افضل راتبا ر ازبک
 "یار اکی ی شرک اب کسو وپ قرصا افکت لرم کک نو تب ا
 قوت نر ر تس رو یس ل کے حرم یں ت داف ترش
 5 ۔ےہ قم ناز پک هتک

 ےس دمہ



. ۵۱ 

 نکہ 2 لھی دو سم لیا اصل الا ی یو راو یس الوو ت

 ناب - یت یر دکن ا تتوق اح اک عرار گا اتے اکی تت تر

 اار ۳ مرد 2ک ید صر ر ا اع يص ازيرا ا ارم تر ره کلاس

 . وہ اتہ IAAL 7 قع بحاصل وس دو سرد پک :

 روا یم ںی سار رک اف لوت سد تییچ ورزی یم شون ترص شپ

 یک ن س لد مس او ےس موس ir رب - اں ایام تیم ہی کت دس اس ٰئاعر

 تسر امس یا روا اصرب مراکش یخ یدال تضح ےن ہما أ خس تصح ریس

 - امترطخی کو صح کل احتمرز

 ےس û) ی ہیعمصر ر رکے ام !یسود کپ آرزو انار رانوا امت کپ آ

 ۔ ےس ےس کرام نا

 ما مع
 ےسا۔ یف ر یا ی ولوم تا ںی تعا کل لر ترا چرا

 ےن ےل ازت یوو ترص ےس رور تر ضحوا لع ) قابس یقتابہد۔ےت یم
 ۔ ےھت کافر ہرعیز ات یی ںیم ر ناو ےس مکارم حس ایزوم ۱

 صا وم وکر کم یس شہ ا فس بح اصر ص اس ی یوم ےس ی تن ترضح ۱

 م رک یت تراز - ۔ سد ع کی عار سس نا بحاص

 سد کن لاو مد رکھ رر کل م+ تکاب س ل ایعو لب
 - ےج چر ںیہن اک رعب يا یکے اسم ناو

 س

 ۔رس و - پحاص ںاغت یاب ح الم تھ میم
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 1٦ 25 هرات یی سم بکس ءَ ات لاتا
 ترضح لب جے اے ام فٹ از ارنا یوم ر نم بم والع ےس ملا ې

 زورو ت مر کن رس دوره بس سا جم کیم
 ۱ یی ان وم ل 7ش سرد زوم تضم ۳ ر سو تزاا 2 82

 ےک ال نی رام تا لا سا استر نوا ٹل و اسی سک زور ےس تقسرا

 نم ت روش یسک اب رب یدکی کر تستر رب عم یکن
 ایوب بوش کل صر سیف وا این ولی راپ آکے ن ےک ےک کان اف ار

 ت ےس ن تمدن بح سه اص الم ںیہ وہ ایت لای اہ 7 ۱

 ےن پارت کذاب ناتا چسب يکي قهر مصر ےک

 یر وہ ابالو«ترضعباد شناس و هر / رک ضا تارو روز اب ارش ایا ضو وارا

 تاب 8 اوضح تر رر یس

 ےس راز تن لشا اپ بے آن لص اعا ارد لو ےک پآ
 ۱ روایی اکا وت س اے ے تنا ای رگ رس سویا

 را نا تا ارا یت تری “ےس ںیم اوس یبا ۰

 ۱ مح او سرم اب ےک ین ال ترضع

 ںولر نام اتو طیف رم یک نیب ۱

 ناتضق اد اب قاب تضر ی کس اب آان لوم روبل ال
 راز اپ تے اہ ل ےن ھکس رش اط قاب رکی ب تام ےل فیر شئر

 نه اس هدر لا

 ۱ | ا و ¥ ا ۱ هام رپ ال سری بایت عریطم “تالو راونه
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 س + از ب وسر ٹاس اتار شرا بان رض اح ایکس ےک ےک

 یہ
 ۔ ےھت سرا ےس ہار ی ست انا وزرا طور ایت 7

 رک یکم کک یب تے یی رو ادرک نکات واک ام ول
 مے رگ تي اتا ےک کد امد ۔ از ماتم ایکس نی ٠
 مدارا نسل رر اراک ۷ تیت امور ہد ببعرا کرس الا رک کاپ

 انا یک او یاب ا کرانا ت ارد ںیم نت کس اوت سیری
 روم علسو و | او شوند تیمی سا لا ہار ںیہ

 شیب یکی رپ تنحر شوک شاد ںیم یکن کرم سا سیا
 7 ناول وصار او اب ےک فرا یاس کل ورم 2 یک عز رو و یوق

 کد بم نآرقوج یم ح در سیا لا کرا ۔ اف یی ن ل ومر تار تل اف
 ےس دارا ید ےک ٹا الا لد ییا یتا دوپ لالا تست یاب
 ایا توس باوا لقمه ان ہد کیا ۔ اھت مدام بس

 قد نس اتر "یر قباط کن ووم اک تر طر می رنو یلص

 ہم: ۵ عرورش لر توس ( “ںی اد ےل زا ضل ہویا برلتزیکرت
 یب ےس تین از )ت کیا تعا را اما ۃراط با

rerتیزر لک اوت ا۔ الم لس 2 نشا یلص ی نصا ےل ےک رم شن  

 ۔ ہور عبا اندو ید ااو رر ہال سیار عرب ۵9 شر تالو رز “هللا

 ےل اور یر رگ وک ایک بد ہیرا فرار ظن ارب نمرات هک

 ۔ایل ارش بساط _ یھ ترضع یر وتو ےک نوت ےک توام ام س

 (بحاصہدوظتبال اک مال سٹ بای مر تیلور ر
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 ےک کر مر لئ ہو ام ا یل اش ۱

 ہود شیک
 ریشم نت بنی زون تر ضبط(

Llا الوم ۶ر وا ور یا سا یلص الوم و عکس یا الع یر وہ ال ٹرضح 1  

 نا نادر تیل رکا کے ےل اسم یش س انالو مرکب حاس ناراض
 تا لپ و ییزو وخلف نعت ان رتا ت لح

 1 اد نه ےک الع ےک ا ےک و رہ لع صا وسیع مر و ترم

 نو لصار, نر لپ سیہ نم تا اونا ا

 لس ان هکر ہو تن الست قو ےک سوک ی السا ےسہتشساب ےک ں واسو

 درمیانی "لکا اے لاعا ئو ہر وا مانع« تاک

 ییا ےک آے تو او سر -+ل دف تم ےک سوم هل

 ےہ ات طع ےس نورد اشکال ام. سایر هدف اش مرطوب رود

 لی ناب سا کیم تحور مر کر ست

 طی عام ارم تلور ےس ایک کز کرہ رور نیلا ںی

 نا مان یم اقا ےک تصضح ںیم یاد ہی “اھل ثور ىم ةر ایلن "سز سی

 لدی ںی تامر ں راہے ناب ی ی تب قت عا یرب ی با(

 روا کے ےس انا ستو یوو رو ےن رک ی ار نشت RI ہیرا کروا ےن کس

 یار لات شی کک واہ یل مردمی اینٹی بب تم وت لر شی ۱

 اس باس رم یہ و لپ س ای. نناکڑكمس

 بن نم عود سیم تیل قاب ا اک یا ںاجس منین لا مس
 تب ترضع و ضا اکتیو ار ےک ضر روانو 6م ےہ

 و قت یا سیم EAS او ا سف اشلا کم ٹاور اد تاع ر
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 مهد مشيم تار ڈور نہرو اتش سس لور ارت یاسا و تکه

 وتو ۵ہ اجر وا EL کف ارد ےس اروم په هم هوس تار تم

 سا بحاسیضاو کا ےس نشا ے رر وس اس 7 بس ار۶ وے تسار سرت

 ۱ ۱ ِ نت اب ےر 1

 ےل فلش لو نا و ےس ےس بحاص ی ر اس

 ےس اچ اص اے لوا بے را اواو ترحب دص ی: ےگ

 ےک ا ور« رانا نرو سود از ی صا پايه کت افالم یک

 یک کرو تو ںیم یب اوج لاو ےس ید فاس ی ےن سا نکل اھ
 "اب اج سی یھ ےک فح اوس

DUMضر راو " 
 کت ازم نا ےس ےک وہ رت یے ار دری ارم رب ہلا

 TA اتری ےہ اکرام ہاری اچ داچو د ےس یری ا

 لاش کرو ںیم گیس ا قہر ںیم طیب یک واش کرم ئی یس

 نر ےل س اعاو نار ر نلوم اتر ایی رب تالف کر ر اطہر وا ےک

 اتے اہم ہر راجن و رپ کز کیم هم

 وت الخ و سا ست قبيل کراس سان نیش
 نیس ی ی پا سلم لوہا تي ذی
 ہس۔ ےک امر زا کی وز

 !J ام لعر رام سٹ اک سکا را ی برد ۱

 ماسی رت نت ر ےس ید اس قرب نیب نت بوت

 چلی راهه ترا قوز ےس ر مس ےس - 7 2



 - ی هب

 روش رزق ہنس مندر تن ست تیرا 72 "داور و ور

 تار کت املی ا اٹیک رر روگ زس :IS | ےک وہ ےک مل لت کرک تس

 e زو سم سک. پک نوری

 کت ۱ ۔ااجےس ید تی ات :

 دیلی ا

 ر فرا اپس 22 ین الوم ےک لاو 1 ا رک

 هپ ارو تر اقا اونا یم لوس ےل رق £ یو لےک ترچ کلا اتاھکر کس

 اکے تم ات ا حوا یم لرد
 حش ضر ۔ےئال بج کپ نبع ت اط ی راو ہی ۔ ںیل و کاپ اروا
 روت تین واراد تس کیک ہل تر دک ال هنر

 7 ل ا کیر ی تی ا ےی ہور وسغد نوے اروا یا ت ارعا

 IRATE ب تے اھ ٰ حجم“ الم لر

 سلب اب ۷ ارز رک اختر نصر یکر یم ںیم ر لس سا ۔ ےھت

 ظ یکے مس ہے ےس ثمر ی کل ر سم بار اس ںی نا ےل ےک کت ترک

 ےک آر طی را ید یا یس اب ےل رز ےک رس امت نئ وہ ۔ ہنس

 لزوم ےہ قت نزراو ار اینو لقع یک نوا لبا نیک ی یس بشارت

 هس 4 1 EJ بے اطر ا یش

 لس رم ات یو قم

 “ےگ لڑے و زار, ےک لعاس ےگ ڈٹ سوم

 3 ےک یف نم یل دن تالو راز
 ۔ صح اصر رور لاب یک داس
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 _ تحلف کن ااغ امو
 هتان روایت تضح با امن 27 |ے اس ےک هرم لع ص اال اوم تط کا

 و ےک کیش ےک ا ہو سیم نمو ےس از اکر ا هرز ورد ابتک تاو
 تامرانراع لت ا اح اکر ور را هی رپ نم ر تصشزوا "قوم تبع تط ی رموو

 هر أن. اوا ےس شیفت کرک نیر لک آو ےھت راوپاےک

 درہ الا اب 3 ےک تش تس امورو جواب لع E اسوا یل کر پ ککے

 0 ےک تیتر ےہ یتا ۳3 از کد لس ابا ی اب نم

 1 مرض ا امد یک 2 ورا ترم سی ےن تر ار ں٣ قو رس

 توک کیر نان وز کیک لار ساک ۸

 کری لان اکرام تم او جاہ حا الناس یب میک دت میم ییا ایس
 ۱ تبار تر واشر ارس باس ےس شکر ںی ورک حس لسدوواو اہ ی لا ۱

 و هم 1 SY) اک حج وت امور ےئرارک ہنی اول سر یک رفع

 ےس ل ںی بحر

 تی ےس تسالو اکر یک تل رور غار | صقلا

 تمساح ر ادعا س / تالش کرک سس تصح اوم لو تقالح ژر

 زاهد لغات یسک سکا اوکو ال تضح ےک یدو ند ترام قر انسا یا
 ۱ : ایام ںیہن

 سم هلس

byفرس بت بوس  

 و A 217-2 لپ لا لایا

 یو نید ترضت+ رجم ایم نم ید تفرقه



 ۵م

 7 کا سم تا کم ۳8 1۶ 1

 لصاز ویک تیم روا دین ]علا ترایما خر اطل شاد ر اصن زی ۱

 2 درع یت رار ال 22
 - اوہ ان یر و ار وا

 دَر تنه اوہ ت اشک ک وتی اوکو م۴۴ تس ٰ

 یرورضا ار او ار سز را ےک فرا ا ےس یہا ٹاس یاو

 ںیم اپ ود یش ڈاک اوری یی کی ازآن اتو ۱
 < نشه سا ساک تاجر پ ںولاو ےے اے ئالم اکرم اعا

 13 رہ خا در نم شل تت اتتک ر 1 تسرب سے "ےک بتداطو توطس ساو

 ناتوانی ات سمت برف بانی برم تردد

 سا- ی سیر سس 0 ِ اگ لات پ ںونیک

 ۔ رو افر شنمز ور 1 ابعاد روی ام نو رم هلل

 تانا ےگ او سور ۹1۴ت سلام ےہ چرد ںی اپ ٹر یی در ۔ به

 ناتیمضےس لای امت روت الص 2 6شز نہ نک یم شا

 ناتو هم ترط مرد بیت مسن لا تط بیر کاخ یک کر سم

 ۔ امام E ر ترو تنے ا ےس شر کو ولس

 ا فرض ی ایی یه ےک لس اس لو اف رک تم وصح رسا

 ال 7 ار رس رضی ات یر ا۹۱۵ ت تگ اسے ییہ او سب 2 لب لو ضخ اس

 یوم کک صا اح ته یہ ۳9 وز اس حل شولوروا رہ نا سری اھت ی

 الم لطرو | نسر دیر ہت اراینٹ ایر ردا ھت 2 7 ےب اے سا نر. اس

 قلب ح اص ندو ا لوس تضع یا ےب بس ںی ناز گز خ ساپد اول نجمہ ارد
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 ساوا تنیس ترين کس یتیم ایک یوکس سام طا

 نار اہک سد ضا تک یت

 رز 6 و ام نام تسر سردرد ص گر 7 کارو و( رش زد امر

 ریلی الف اس ںیم ناتو رے ںوریرم لیتا اعراف تور شش روک

 دیک سکو ارکس ان روش با ارد اب خاص ےئالع کر کلا لسا نار السا

 روا ےر متر ں لاوس ندرت الو دنا ساک
 هک اج رو سسر سرت نامے ادب یر تات کن الار یت
 روال سم ھی یی نس AT 9راه ترور تن ل

 1 سٹیل ےک ھے E اب تطل لاَ کد پل ام کر یا یتا ںی رشد ےس د

 ۔ارڑرکن ادد تیک یر اجر کب و

 I ی ادروا رے 1 ںی یب دی ا اعلی ےس ےہ م اور

 گاو اردا لود بیر 7ک شو کی دیو اتد سالم
 نصر ارنب کیتی ےک ساوا سا اھ اک ار وا اک دا سد

 روا مر ناسا اڑ تہ اپ هستي لا یاب حص

 سکرو ۷ں ون 7 ںی لب ےس ت ترق ا ترانا لک ں رال کد

 س گرم بارم صاف اےس لورو ناو

 یب گرما سا ےک ی رم ناز سدیم ترور کس اوایل

 را نارا ےس ویک کئ ہد ےس یہا

 ام یو. نه سنی رانا ررعت در یر اک ادبھگ یخ
 ۶ کز اج ماما کت سو رج نالعار و سیم ٤۱ دا ام ۳ بر نواسے نس ر

 (مسا ب لاخرر کا ںا ںی ار + ام تر نس رسک یک شب بلامن کام یف

 ےک قبر اا ج ردت رم نایک



 ۱ هز ۱ ۱ ١

 سما دعا اب ت ده ام لضتلا ۔ایک کر لقت

 ےک N هد 5
 ار شوت ید بحر تیر امت بوت سیم ںیم اس شیر سک ارو ادیب قبر

 ۰... .  ۔ۓ اج ین وي شام کیک ات
 نما اش ی اتال رپ نر پاس اپ ات امن سخی

 تادراکےک رگ س سیار و ال شیو ها سر نا۹۱۴۔ےے یٹد اکے تس ید ےلردوشوا
 ت7 ہر ےس رہ ا ۳2

 ےس لنکن اکسل دا ال ےس لا ں اد یاو تج اسر یو ایگ ال
۱ ۱ ۳ 

 e ۔ لالع ن ہود یل کس ا ایالت رم
 ۳ رم ہت 2 ۱ ۱ 1 ۳ تك

 ضد چک کس ےہ اتام مکا فیض
 نامید ںی یاس ساروا اَن ال وردا بیر غو بیت

 ست ۶ ۹ دا مس 1 Ad 71 2 و چ سک ۱

 زا کت یہا یے لو بے ساری کاب ع لب ےک نت صادر ےس
 جج ۔ الا هر زو آہ ایم

 طط ل مص تر ےہ و جی  ے قر کو
 ۱ یز ار نکس |تسور اک ابرو ارور ام لاو ےب ہہ رو کن اس کم همه ایر ۶

 تساوی فسا
 ۱ ات زکر سی ام اب 2 9ر اکرم ناسا از کل اب

 و
A Islamic Fraternity `) Laer 

. 

 راس تگ ہد ها ا بے اکی ایام یاو ايتار! اھ الیزابت ےب
 تك 97 72
 _ ۔ایگل ےس لوقتد ی الف ےہ ڈار هنری کک

 سب نو 8 مبل چی ما سس هتک ےس رم انت اذن کافی اج نومو

 Preyisional 60 Y٣) هد )روا ےسر ید ارت کد

 ارا کاخ کن رل درازا اےک ن اتر ی ور ےن لوداو تو تا
 ےچ

 عسد دا ای نیکی کے اگر الب ت طس ےس ناشد پتر روا کک اک رک
 رار 3

 ۔اظطضخمر اس رم امن مک نا ےک شام ہوا AI ب اسار ر ڑی یو نا
2 ۳ ۱ 

۳ 

 ( قضا. یراهر ۱ ۱ 2



 ا

 4 شرک شام تو ییا مکرر ھر وصی سکیں ںیم اح ۳ سم امت کس وس ھو

 نوم شد لر اطلاع نیک لوک همت راک ADL کا ا اھ اہم

 را هک قبل ناشر طرمضرا اد یک

 سار جک ماگ شک اف ساک ات ھے
 او دت کوس کد کی يه طرف سام جت قف تتر سب

I 2لٹ توم ملک ریو روات اص تر یی یتردرز مو ۔ےےسرو  : 

 ںیہ یت ے ںی طخ کک ایم
 7 مپ * یل امت اتام در کس KOSS اا اوکو اونم کمی

 لیکس ال( یی رکےن ےہ ےک یوم ٠ تخاس و جمی کے یف ناضل تم ٹر اص تح اقا

 نوو ےک اج ادو مت ناو ےس ںونارجن السوا نمک تھ. ز ےس ناتررٹس

 ۴ جز اف سد ں ایج 7 رم ر رت ےس اینپ کنی ر تو امانا

EEا سود - امن لاو ےہ دو سمٹ یر لزج ار ییا رس کج یونس  

 ۰ دن یعووخ یم لی اکے ےل شر یکن تن تک 7 ںی یاس

 لو شو عات ہاروا لولا لا۰ ںوتسرمس نم ں کک ایت لاو توست لر

 ڭىن شاور هرو لی سهیل مسی ار

 نج هی بقیه ود نا اهن هر لک
 کر نا تا ار تون شپ نیب ات یابد سیم رش تراس
 "ےل یھ ےک ار اک اردا ن کرو گا وم ںی 1۹اہم کود یر

 ۔ له اسے 1 ےک ام کہ ال روا یر یت تر سا هو

 مشی همان بلاغ

 لاتاماس دوس یر یی مه کد بلا ےن صاشابلام

 ات مر سا رب نیکی ےک ےک ترک ساک انکم

 ضس را ےیرار  ۔ جلی پیتا ع يروضکس ا



۷ 

 لس لر فتنه تست ات وا لو

 ی یش ےس یک قم ود ہم اکا تیالو تامح

 سوم سطر ار یک یک طفالور۔ ےک کرآپ ر ولحس . تعا یکن یر اج جمپآ

 در صحت قرار نانا مرتا ںی شرار تن

 رو ہہر 2تا با)علا ها يسم نان / تب شلورر بک ےسا اچ روش

 فار ے و صن ےک تختی اعروا اطا: تّقو نریفےلح ار - ۔ لوس

 ےک رازآ نان هست وتر وا لوت یال اسا شا اکر ۔راہ نر

 ۱ واک ہ ںی لی ایک ےہ ےن یر تور ی

 دابچرەم ا 3 لے سہرا ا رکو سپر قام

 ناشف کر ایوا تون گر کے جہ ارم شورا ےس اد ۔ سا ترس شک اهل ےک

 ست ترک یمن ست سابق باس
 ي کلا ادر اک نی رش رر یب اےس س س ک

 ۳ ات ےس ناروارب تق

 07 ناشد نب این یف آن رو ی واری ای ازم ب ںی
 ںیہ لوا مکا ساغر - ایل هر و تر روا ا ےل تولر شتس ای « ےن سیم

 لیدلوری خانم سا ںیم ید ےد ال در

 ربا لیا یر بلل مور یے رم روا

 فتح تر شک 7 ساکت ایش اد ساکن کرا AID !طدور

 يه ی سر پت سس موم

 زره r یا تام ویک تر س

 ٣ ادرک اک کا سا تلک

 ما زا ِيزنس طي زا لوقش لی رولر یک لی رد الور کو ها هاو 6ر یتا قل اد از ہل

 دی سس



 پس

 ؟ںؤئامک
 ۱ ۔ےئرہر ترک دی کش اس سیب یروہال الو مسح خر

 یا و

 ےگ تان وم طوطو و ےا 27 اک وک یر نقل /ولاس

 از من فاکتور لا بو تک اط ےک تاپ کل یت ٹ تخیل پآ
 ےس فک بت عدل اه تر سار ول ا ۳ وک وطعن ابا

 اک وط س ےب اس رو سی ےس وع و تافل اوس ےک آے تس شون یک ستل

 طوطخ انس ےن نارکے ہ انت مولع سس حر طس ایک را یا
 نی ایک ےک اے کر طحا تر کن یلص امن کی یا الو مس

 رتبي باما ترص اور یہ سادا نر یب علم ایٹ آ

 ای
 لنت تر اهر رسم :I ارونل کیا روس تصح نر

 کروم اٹ رت سیا کے 4 e ےک تو وهم ن ارف سد سم

 جس ایک یتا 4 یر کک نیا اوے ل ۳

 نا مدر u اش وز اہ و رج تراوسيا ۱

 امن رجب و ناب الت کد کس لو با

 ۷/3 نام ات حل و لر ررط لاو ےیل اج ضو یا سر یس یر نر از

 یک دوم اکے مر تعا کے کم ےس ران مر لا

 لک یم کک ٹل نون اوکبتکو ا اروا معو کت ایک یر تای

 یکن نس وکالت یکے س اضا کم زابل



 3 را
1 

 ات پک کی 7 7
 گیس یک

 ۱ ۹ عایق ںیاودوکی آرب کت رگ

 ٠ ` یار لس کربنات قز یک
 ی لت تن یک ںی تر یگ ہن عر لق کت لے پک منو

 .- ست لصاعهرایود تارے تن ےن اےک

 تاس لوقا

 لک دعوای مالعا حقرا ىلا لل دے

 ہم ھا کی ےراونا یوٰلد هلوحامعاضاو ب غی قش تج نت

 شیر لوط: امکح را طیسب ف هب اف يبو
 یٹ رصلا الا ىلا یلع مال سا5 5 ىلصلا ك - ہرامدا نامزلاداد

 رن جاب ہرا سسا تاباد هرز :اتسا هتع تشکی ذلا ی شالا
 ۔مراوطامدملدا ملا اراکش سه اسب ةقیقح قحلک

 نیل مدلی قشر هلبلا ات قو بنت سافا ثیدح ا ناغدعاٌقا اے 5

 فهو نیمالا ی بلا قمحٰیلا دیحلا هی لس ام شاش نکنه حک ۱

 ٠ ه خالا ف یایندل اف یو بلاطلا هیتنخلام توش هدنسو طس جیم مک
 ددت دَملو وصراث'ا!یسبلو ءھراہعا بت لقذا !یصگ۔ہدیفا

 ۔ ںیص لا یلو لنا د بک( نیب رض نح لک ی ةمدخ هل هدا

 یعدممحا ةمالس ا وا ىل ىدا ہللا فان وا ےےینمف

 كي هلا یدح نمم شما ث دحل یه تاکرب ہللا ماد

 روزو نام مارال عو بط ام نیسرم ۔ لہ



fA. 

 نت ةن او صولخ )ا ىلع هتلخى ساتلا نم ت اعاج

 هلدا ددیسع انالیمریعشلا مالم لا یلعال یا قفل اوري بضتلاو

 اا تقیدادنسم سرد رضح وت هنضیف هللا مادا

 ا ید۹س یل دلا نسح د یم بک انازوم ۶ اتش یمزدا

 ترقفو تراد نامزلاریغ ناسعاہم ا لیالاهداجحام

 دل ت شام یم دا یتا ار وه ارهاهمانامز یهو هعاش»ا

 ںسکف هاب ٤ل ںیبٹئلا تدرا نیکد لس هیرعو ق تلد ذ نم ور و لصحاب

 اهو ةنتسلا بتکدا نم ەتزاجا ىل زیصام لکم تزجاق هنيو
 توکل ادانسالاب ریطسم تازاحالا قرر یکم تاہشالا ی یهام
 هک شل اد بععحیطلا ديناس٠ ف نیس حل ابسلا باتکی ق

 هدا ےہمحر نسحرو وم خسشد اوص لجا یتویش هی یلزاج

 بی اہل ےهقخ یل نا لاسا یاعت لاو ۔ قافالا ةلحر یدتعپا حلش

 5 نیما - یی والا نم اریخ هترخا لعح ناو یو
 دشع هللا اغع یر مشسلکار یا دم ت قحالا دحلان

 ہال 3 كشف جا شصع م

 یھ صر هو 1 اض دہ انعوکب آر ر ےل یس ص لوم تح حرف ی ۱

 ششم اما ٹچ عراق قلعتی لک سر کس اے ست طی ےب ےس مگس

 ۔ س اع یے رد نود رام دس کل ی انس بس

 ر جس ل ایت دملا ید قت کن وعر ات هیحرلا نمحرذا هلا وسب

 فار ا ہرا در پاک واو ج ةبتاحلط نيملعلا پر هلن دمے

 لا شیحراررصےرابرالسرواںیتتم ٠ اندبیس یلص لنا ص نیقتہل
 7 خاک سیدہ تور لرز انس 1 ھہٹلسو ةۂهےبحصم هلا یدہےخ

 لا ےےیربی رہا یل صا یر هللادیصعںبسا لوقخیفدےسباما
 رومال ی سز ر رن ںانرفا مح ٣۳٣٢-۲٣ نمر ر ۔ ہل



 دل

 7 دینا ح اصلا نا مالسالا نم

  یروهلللا لعدمحا یی لیلا

 مالسالرزب لا بیج یخا نیایه

 ناکشه اینا هبرد دن ته تلک ے

  هشامش نتا ناک ذنم یدتع --٭

 ید؟)یوا نعا لو تنم نلبس

 ةیلاعلاو ةيلالا مولعیئعذخان
 كیزحا یح عمضەو یم یٹادہد قل رتو

 تبریلاو میظعلا نآ قلا يا و هل

 ۱ ما ۲۷۱ نس مولعلا نمأمه ریغو

 تزعتساو راشزلارادب تنکذا

 وہلعتلاب لعتشان یراصنالا

 ه دار دگم مت سار دتلاو

 لب ےس ےک ر لسا نم لا ببب

 مو گر ف سا س تہب ی رپ رج
 ےگ ندارم ےک نا ےس ر ےس َ

 ا بج سر ی ماش ےس تکو

 ۔ یت کل اس ی تورس ع کپ پآ
 ور وع یریم سک سم ہی
 ريلآم ولع ےس یکے لوہا ۔ سم ےس
 گیل ولع روا اپ وغو رم ترض
 یر رب روا ےک لص اح مفت

 نا رپ لیک کس رد هبسر تیس
 ۱ 7 ٤

 گریلعو تر شید لطف نارق ےن ںیہ
 یس اسم ۔یز تز اھ یک ٹتساور

 سا

 “مے ےک اردا اھم سر اشر ازاراد سم تی

 تزاج و بے یر اصنا نین نیم ٢ ہللا 3ح عو یظعلا نا قا
 ٠ فا كلذ بسا امو ةنلابلا

  ولعتب لختش او لھدب تنک
 ف امهرشنو ةتسلاو باتکلا

 ههخو يشو نیملسلا تابش
 امتداحاو هیت ہللا كبابداناف

 دہ دحن ىلا ةجاح هل تن اک

 دحل ندا انهدم نک تن اجالا
 االس ےتکم نام

 ںیہ دتر اولو کج
 ا اب ۳

 را یو نل وس لونشس
 ئل ایل الا چ ردا رج نره رم

 ٠ ےس رج تاہسا ےہ سر و

 الج ید نم لی کل صاح
 بح ف یلعر صا ورم دل ےک سد ای
 “ اس ےک تتح یررب

 تبع اساس نوعڑرب روا لر او



 اههعفاشاو جز اجالا هل بکا نا

 ییکرجیواوسلل ت ذج» نا ل تان
 نا مالسالا نب هللا بیج نب
 یزاها ام عبج یی عید دی

 (یلحا نم مالسلاو ےک هللا

 ةىلقحلاو سر ال او ةيعرشلا
 نیاودوزیزعل اب اتکاو ًامومع
 نیحصاوالبولا دت ملا ةنسلا

 یدمرتلاد د قاد نا نَلسو

 لتواحلل یراہل اختو قاشلاو

 شا ةمالا ویکح تافنصمو

 لشم یوله دلا هللا نو لال
 یفصم یکتا شوطلاو نمحرل خن

 "اتنصمو اهرمغو ةخل بلا للا ةر

 زحل لحارا حسا لغم هتاشا
 دي هشلا خشاو یولھدلا

 عج یولحرل لیعمسا دن
 یواو انلا وس ات د چ لح الا
 لسراتلا نزوات و اصوصخ

 ہڑ)وه كلم نع ایل ادنع

 َعشلا نورا اولع ور ابحوزا

 كس ایر هيلا تها یزللحال

 اعم ی فید اھا دام نرخ
 لات ارکستر لر 2
 رگ ای ایڈ تیشرت یر ےن
 ` مٹا انار کر یر ےک ہیک
 ےک ںوش ار ت٣س ۴۷٦ تاحال یک میرکم 1

 بارا لب دط تز اجا هر رد تر

 نیا بیع نب بحاص ی یوم یب
 ترس رکن وہ اجر تز ارم سا
 ہین ملاک تزاماےس تط

 امر «ززع نر امیر صخر قع ید
 لاس « شم رو او لا نل نسخ

 و الام بی دالا جن لظففاع

 ہیگازرٹ نے شیر لا
 بر وا نر فلج, یفصملا
 لیا 2 راند ناورسروا هک

 یوم لعمر ی ےک: یر لنور صل ادع
 تزاب یت یناصت ی کی وتو نام عا ےخُش
 نا تروزم تقرب پ آں رہ اد

 کرم سی یل اب ےس کاک کر
 22 دلا کر زن خم تام

 رکت وضرہ ترنم. ےس ےس یر شرار نرم
 اعز کا ےس یت 2 ایم 2

 ےس یو لد ناز 23 وک ا ےس یرلب



 نصی یہ ح خر: دنهل ای نیدلا
 ۱ اتم خلا نع ید یل دلا

 نس دمع حشل انعییتو انا
 دنھلاخیش نیش و ح یولخدلا

 هلم

۹ ۳ ۱ 7 

 وکه شا خر تضحح رطی )دا( لون

 20 کیس یا ہت اح سر اجر وا ےہ

 ٹی اور یک کروا وع ا
 ۔ یت سای تردد ںیہ ہک یضلادیع تسلا نع یورب
 یوری نشو حاضیا تطس اوإلب

 یلجامحا سلا تب دلا ظفاح نع
 دج حل نعیروقضراہساا

 خش زرعی و ربانخیش و ححسا

 خش نع یت ینابدا نمحرلاد بع
 لا

 7 اه رزاحا و ح یسسا لمس ۹۰

 حیا نع ییامیلا یراصت الا
 د احلا یصات نیدتص

 و قحسا دم حمشملانع

 حوش نی محعاہجنع تذخا
 حشلا ىلا یصٌخٌت تو ہد٭اسا

 نع یولهدلا قاحسا دم
 ییله دل انیزعل ادبع خیتسا
 لصق ای یلحیلا هلا یل و نع

 یتس ا حت ابو داش را یلا لیکی م
 حا نان تابا لا نمارهسینیم
 ماعد اچا لعدمحا یی لو ملا

 یس اروا لور اسار تساور ےس

 یھب ےس نی ی نیر ادیع ع حرط
 ق یه ' مک سم ےتر گفٹ ادد

 نح لاا تز ایا كس یراصنا
 نا وا ےس یزاحرصان نر جوک

 بیم رسد دن ںیم سای ار لع 7
Obہنس توا  

 ی “یول و نح ار ےھت

 اپ ترضح ارم حج تضح

 رک ت ہہ اور یو د ر حلا ع

 دار دلا ب تکل صفت یه

 روہںی اپر کو نجلا حل اب روا

 بحاص یلعر صا یولوم س سیل ےہ

 یریسوجلدجاتد تز اجا ماع یارک
 کلا یوا لم اشوک ایاور م ایت



۹ 

 رکن جہد رکںوہ اتر لیک ای دا هاب ادام

 فلنج سر تز اچار س سجی با الماهر نم یت نا یکم

 E سرما از یک هبصاو لاح كردا نمم كىذل

 یونی وہ توو ناروا ی رب هل اد یرٹتش ف ۱

 سشا باتتروا ںی ار احس ایما وک ديس هانسیل ماصتعالاو للا باک

 اھلخم ا تعا ےس یو ہہ تس ری ولسو هلو درلعلالص نىل

 ښا ہار لش رط ےک نیب شار ندنلئادنافخن مىخشلا ةو

 بنت ت طر لر طارش ارو طلرضاو طارفالا ئعبانتحالاو

 کل وم ا ہیک ا لس ردا یر ینا تم یسک س تم نا كنم ىحرأو

 ees مروا ی اوعیرخا لت وعد حلاصی مکا

 وابہسشو إ س ںؤاعد تیس سس

 السا نیا یھ زیجلا
 رشد ایا ۶آ ےس مسو ندّللادیبع

 ھ۷ شن تل ةنس تاب نیرشتمایضبیف لینک

 رضا کمد لس ںیم لات دراز ۱

 لرستان سم ندیم اما نمی رپ تسیپ کر ونا قطب س

 اب آروم تر آق راص طق کٹ کک یت تم ۱

 یتا یو کاک ص212 ص7 مرا سند سرد

 ام ابی آس رس ام عرض قرار طب سام ےن ا ولا ںوہلبوطخ
 12 اکر ج قاری در ں روپا سس اد سیلک | ین

 ےک
 اک E أمس ول جروس ۔ مل



 ۱ يا تکاب سیف
 کز مهر جاب ند تہ

 - قو اینچ یاس اپ کک

 یک وم ےس ۴

 شی رس لإ ور عکر وا ایل اب 7 لروما ٥ر اب وو ریل کن وب

 تم ا کی اس سپر یک 2
 ۱ - اسکا آیس تالا راش کک

 ربطی رزادیان تنا

 رو ضس ول ترس مت سملو ن آے او لما نزگ تورا

 رفت حق ح ضو د اب یک روال ترضحےم سا۔اھت نانا ون کیت طق

 مکر ےس ورن آو تعوکس ار £ یم رکا اید وک چ تمام هی کوس

 وشو اکی اسپم یا تا سسر مک پآ ار
 یا یا یکے ساک سس سا خیار پ آف وسیم ےن تک اسی ےک

 ذیل آے ن بححاص ذر ا کن ویک لول سچ
 ا نو دک آس قرن توقع تیزر سس

 ے ۔ کت فای فلک کپ آد دا ایی رکی ایک ےک

 میل گن ارے کالا اس کل و ےک الوم تب تحرک نج سینسضا تنا
 ںی سادات وما او تب یک امر ند ادخ امر کد اسان

 قم اج ئ ام نان کی یعللع حظت یم < ہے تیک بقل

 دس ےس ۱ گم تا ۰ ه4طوروس مس . ےہ ہم اب _

 اع ےس ١١-۲ تسول روس هے
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 ۱ روال تست “
 کپ کس ےک 1 ر رال ی دم رک سم لملم رز درک

 ا نکس فعالی سد تراس شش سولر

 لس کری ترا یکی کپ ری کلب ام ےئل

 مظللاپ ام سرمہ ل

 ننس سو ل إد - هما مرکب 2 41 birr باےروہال

 لیتر لری رک آیا ےک د سل اد له رک سلم
 رت پت سیل ہا پآب ج تقو ےک کیانی 4

 1 یر رار ا یرول غ ند الغ الو تصح !اعوررلاوےک پآ

 ریز رشد سرا رم تشتم ا ایک درب ند تنم فکر پآ تو

 جلا س رکی اھ تہ سد سش لے ےل

 هس ۽ قر بک لکی دق
 ر روا ر ود ےس اب نک“ ںوہ لب

 (قدذر رکود ےس نار سادر
 کمد ی ات ی یدرب نیب تم

 - ناز وا یاد یاب ۳ کس

 ماگ ریاست اب سوم
 ےک لی کر رنج ع ں وہ ار کی کہ رکی پ آبا ٠
 روا ےک // لتلر وترلرےروظترا ےن یم زوم ایتاد ۽ حر و شر ا اب شا ےگ

 مرغ تورا قرر ےہ تیت افکت الدر ردا نشر ر لیک اب سا 7 سا عر َُٗ ¥ .ٔ- 5
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 ۳ ی 7 ا شکیل کے یک غور اد
ZEگأ سا بسر د شن بخت ےک ںوہالر کس ۲شرا  

 ںی ےک اومد ل ماه تال ورک سس تک ام ںی اب تور

 گرد لو نراراسپآ« ٹنمج “سہ کل از اش س ےک تی.
 ادرک پ الج یادت سی س اوو لر ےک پهن قم تول

 - باهم تراب ور اس شیپ ےس دط کس ی تیر علوا

 ام تاؤرزازتسؤوا تولغ ۔ تاقسروازا شور وا تواع هل
 تسلا مے تول و تس ی لاول لک واخرر نک تہ

 گلم ز ام تساافمو تالاعدردرب < زایزوسل تولعو تولح

 ۱ وس ا وارو او لانش ین ا ےس کا اظ کلام رپ ند انپآ

 لفل ولما شلارشرو لو یخ لا آو کپ متن ر لوفضترم

 ےک ك لا تٹس و بل محقومیم رر سکا اک یت افت ںیم تاطابع

 رپ ےس کر اب تراع بر ےس اھت نس ام درب لو ایا
 بر کت ار یف ےک یاری اخ ںی تنم ایا
 چ - باب

 ٰلابقار ےس ت1 لاسدصا هراج رو

 راو ور هدد شرا 2 ام ےس سے اھت ب آت شو ےک ر

 ناسا اتالوم۔ ات ےک رسال ا رایت بسط نسا

 »ردیاب یہ اپر کد نس پ آب حرا ات اس ےک ں وس ایس

 اکر تاسع نا ےن پا قو ںیہ او تہ ےک

 روال ہو ل اقام الع کز تم ساب واج

 .نامب فلاح هو شر ہم ؛ بح اصر رو شو اب ایپ -

 ۔ كا

 هلس



“f 

 س ناک ۔ یر ےد عطار کر ٹیپ سن پآ رم یقشیادس
 ایک بان ل رات

 یت اتوم ےس قز ر سا رجال طا
  oلابار 7 ترک یم زادہ رہ لات قدری

 ا ۔اھت مزا مز ےک اعز امر بہا کک یت لا تس

 لگو تی نشر بتحب و ٹیح نماز ری اس هل لعج ی هللا قت
 ریش لک دلا لحج دق ۔ہ شا خلا را نر دیس یه یلع

 ادب ساحا س لر ےک یعنی نصا کیلے لت کر یان سا
 یا ےس 7 روا ےناد سرم ےک ےک یکی یل ےص خزامزور ہو

9+77 Np: اش یس لوفار نا پآ۔ ل اجے درلو 

 بآ یں ا ےر لاب ےس لا هو

  ۳ریما ےل ےک سس: ےس ںان ید ۱

 ہت ن ورک ابو ےس ی سد ' ۱

 بہت قو سا ۔ ےرا رکن او گر دوار ےس باس نزار ۹

 بیتی یدرسہ یتا ع کر کیا واردات کیا اک ل لیپ نب
 ںی لت ےک آں یم وت ارن پارہ کی کل او فهم صف

 سس ےک تاب اف بم ری ایا ر انار ارم بار 2

 اتر رکا "ر لاوس  EELاب قلعے ساوا ارم لاوس اک طا
 بارم اورو
 ۸ هراب م تب هو الط هررس - هلس

 لاا سلع ےس
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 ۔ ےسو رک ف شعارط رک ےس ےب آر یحوت ت  ص

 ےل تسریماقخ ےس م اعود ہت ہی
 ییا ا ےن ساروا ای روی رک ییا ار ۱

 ۱ کت ار یھب ایایرف ب ساصا کت رورق یوم سملو کے ستی صل ۱

 فک اتا کد یو پآ لہ ےس سارکس مکہ تماس قم 7
 ےک ےک ٢ٹ ع رتہ لی إ تنح” کروا اج ضاع اےس باش ولرو ا تاع ات وب

 موم تی گربه زر ےہ کاج

 ای نم قر لا ایل بل ضف كالا - ایل ام این ل ویت ریلی 5
 «یاصجریفب

A ۱مای نو ضا باز  

 اف ےہ تہ کن قو کیا الوم تضع جر ذا ای اتر اک الا ناطلس

 ٰ ام اشنا - ته سیم مباشر لگن و تاس ےس

 ول ب آ تارو کم رو ےن پ آن و ساسان ےک ارج | ر پآ

AI 7یک مال واال ےس ںیہ | لر ےہ ودر دا  

 سزارین ِ ناسا ےک ایت رار کب سی

 ۔ یتش اس لکی تالخ ےک رش ار تو اتم نیس ترابتطا
 تستر ھ732 یت کسر زہ یا ھم ار ادا اکا کس ۱

 ِ"ِ سنت ال رکل ین جت یتر وم اھل تاک ۱

 لئ دام هل بسم ن عر نم سانس شر حتفلام ےگ ٠۳“
 "0 و پک ابر علاقَتحَو هدیل نمد

 وک و 0 ہے لی ٹی یری الوم ےل
 رومال سو فر و بطمز ںامہم ار ال روو هوم 1 مهیج سرو شو صا اہ هم

 طم تیآ مھ عروس گس ر ہال سز وربط ا هس



 -4 یگ

 نسب اس رک تصویر 7 ا لولی ےک ہرے ید رب (تیثٹس

 ۔ نکے در. ےھت امر یت قہ س اے تلت وسم ۔ ےس ید هام

 لند هرس ہر کک ےس ای رو هلس

 موہ لعنت 7ے امرت اب ام ا یے ےس ۔ نوری

 . رویال ےس نلومار

 تک پس یاس مقام بس ا سرو سال

 ۳ رمز شوال باک آے 9 ام ںیہ او ںیم یورو ا ھوتے آکا 12 ۱

 لعل ےس باش بورے شش سہ یر ۱

 ساک ند لضاف سس ۔ یا بصا نئ ایض فاح ی پآ الہ ۔ لر 2

 بسم ۳ لب حاص یتمانرو ا ترم هد اب | ےک تشامش ےس ترش ےل ہے

 5 ال اتا یدو اض

 ع ےک ب ترہپ اب ارو وخر ارامل عر ا لوم ترصع

 . مت اب لارو ہے یخ کر یاب تاتو و “ 5

 یار ےن جی یک ںی بیو ال ہد یگ که ناب وک( الوم

 نکا امت کس سای که هاش ےس سوری

 5 < کوہ ہک ںیہ ت قعد ت ترار ہی ےس

 ! ریت وخ ےس ا١ کے سرای لآ ا

 ریا( ور لما اروم تضحح بح اصن دلا اسی ت هل م تسآ پا نرو لہ

 - مگ لر رر ڈراپ م7 کس ٹوک وتر ناروا ےھ ن قامکد از ےک

 09 اط تسالوراولا- حسر هر اسر یی ا ی ںی ٹر اما خر اس

 لو نشم ور اونا اساسا نی بحاصلاخلثل کہن اتوکد - هس



+ 

 3 1 ںور
 r ب قلع نس ھبجوم 1

 ۳ کرک کوا یھی نور با ںی

 ا ا م7 اض

 حب

 2 لوو ےس

 ےس ںو وہ ۱ 1

نیا
ک ںی 

ز لاتتس نان ر
 سق

۱ 

 ی 2 « هل قاره 3
تا

 ۷ 

۱ 

 ھی 0 ےس

 ےہ

 ہہ

۱ 

 لرو سرو 7

۳ ہر
 

- ۳
ایا 

 تک 
نون

 ۱ ۱ 

سد یک 2
 ۱ 

 ۱ : یت مہ زن 72 تے

 کت ےآ یف
 ماس ات ان سک ےہ لی
ی
ں
 

 یت
 رر ایم انس
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 ٰ کیت ی سید

 ےک کس 1 آت شامص سرور کس ا ںی

 ۱ نا سست تملک ںودر گز رم

 ان نماض کن ابا تسلرد ےل ی نحل ضع

 ۳ 7 نہ ناد ئا ہد ے ر رک

 تا نی نشر سرتاسر

 7 حس رارضا بحاص ناب ۱

 ارگ سد ارس ےس لا /شوبل دار

 ولاد ںام ےس لوکس لر ول سوی ر

 ولاد لا ژ ؛ ولاو بسه ام

 تبسام ی ٢ں ےک تساوت ید

 ےس اج یاس جے الو سلام ور ےک ےل!

 ناوراکریم

 روس لام ا 2 یک

 کسر فست سی

 ۔لاقا )



2. 

 ا یو اک سیل ستم الا ناح

 نیر A یازر نال اتیا ںی تما اگلے لا لو تارعلا باس یلا کم
 ٰ _ شرم مو سراب اب ۔وہرطخ ب بصل `

 ل در لاییلسالع دایک لوپ زارنا تک صرک تب

 ۔ لفاخیب و روا ای لع روپا

 س وضو درو سیز سال ےک یلص ترس تا ج ی عا الو تضح
 ۔ شرط لب دومی عج لو م تایح هوس تنص کت الدراز

 ءےج یاب باد ہک تمول ی و امرر دیرین مخترع 7
 یر زباتننشماز یا UE ا هیتر

 السا نوک آب نکس علم بیر ربا لا مات
 ںوہالر یرضلا 2 | بس ار یص بعدا ۔اع او رحمت مش کک

 نسو لپ نیز بس یر رز سس اوت ےس اج نہتہا و تم

 ۱ هر تام یکن یہ و
 ۱ نیک لد تیبا سیم تام دولعرو شا ورک هور

 ” یک ار ںامج ںیہ وک لو ہر صاع تیل رطح ناکناس رت
 ` تاراپ ماش ےس رک بر لو اں کس ای
 ۱ نرده جن اکا الو بسر میپ یر شی رام اَب یشاض

 بول, یر اص تنا رغروا ںی اص نرم ےس 7 یالسا

 “س ارے رد باتسدرپ زا ہزاورو ست

 ےہ ا ایج عارم طم روم ال سس بس س عر تالو ر اونا ۔ هل 8
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 ےس اپی یک ےھت سوزن و
  ےہام اکر تاک ےس لارج و کا

 سادگی زر رک ای لب اے تر یس ےن ال تی شهره ازم
 لورو ےک و ککے ےس یشن ضس ترص- ےس ےہ ستر ضس معلم اش بال رے

 ۱ راہ اک زم ای اور لون اود 1 نکرد لس با ق ےک

 رگ وس لاد ار راز ؛ دی اا ب حاص نرخ ایمر دار سال راز ہلا وتار

 تا ور - دم خوشا سه جام کن
 یسک ی مج آل تکو ما کک ورنا یر تس بہ هم ےس بس

 یکن حساس یس بج ابار ضز انآ لس ریپ ن آر کس سو سیا
 تیک یں رہ کر پر تی سر رت شنا کد طب ےک ناں وردا قرض ترک

 سرد سیب کتب ص اص قحا عال و مر ھل کس کد سدر
 ۔ م رایو 76

 نال ہ یس وایت مزاورد هتل حخے یہا ےن چلا رر ںازام نب
 2 1 سرو ار ار رمان کن ات سرو ےک انار“ ترشح ںاغ ن یس

 زاوا بلا ور متی کم نکہ تم آہ ا ای انک ماساکت الکی
 لو دد ن انا ناروی با ایک ن سما اہم یکن یو ےس تکر یک

 . لاع یش ع ٣گام ر سا شوہر بطن مورو ره. بح اصرہ ومر وت لاپ شا هل
 ران ےس نا سد ںیم ند بکر اتسم کراس نابز یک کوہ ترضخ توت هل ےس ھم ے ره زر 7

 ےس ےہ r 2 یم : ۱ سر ۱ ۱ ۲

 ٦ و ںیہ ت زاب ایکس دو یم یاد پا کے لوما مهلت وم یہ تواس
 با

 ےس تیمار لک خا ےس بہن هديه نکا

 - اا ںیہ شوک کا سوار مد تاور ی کلات دم یس کت



 ا
 اچ ط

 نانا ین نیا سی رس تیر کد رژ ارضا شو قو امت دن ور ۳

 روا ت قلص«تاواس تن خا تربیت : تسخیر یز ارم ترضو گر

 ۱ ٹر یت یی ابو مال“ ید لرپه کا ۶ ےک او کیا یورو

 دیا ےس را شا ۳و ںی وہا ںی تر ارز رول تمل

 ۱ برس )ضروری تی لب ولرم ؛ یر رمز تکا جاو تن لیا 3۵

 ۔ےسرے 7 مر رم حت ےس ں ورا یاہو ی امور وا تسر ےل 8 وتم

 ۱ ساب بارش مد اب ار حس لو ہا مرک

 موم لقب ر قہر رر ےس لاح رپ /تاب ہیطقف ۱

 یا ادع ق "نو گر روا نابود ےک ی صد : یوم سر سم

 یو یدک امن لا نور وا کا ات انس لب اکر نیک رن اس یک و
 دلو ع کتب وک( الو مس یو امت مک سک کارو ےک

 پآں اش رس تا مقل سارو ااغ مگر انب نت بصاص
 ۱ ے۔ ستی / زار ےک

 نا ست اس راس نل
 ید لاتا یر وتس کین مس س یورو ہد

 ںوس لو نرس عیب لتا ےن بسا شاسوار اب ۱ر
 کا | رومال اش ا ورم تو شک یو ور اکا 4 ری ک

 ے پا از« تھکر تناقلت جس هست سم لس سا ےس بتکن ار شام

 ید ش ڈا واتعاشا یر ا نارق ںازادبل۔ایاہ ترشح زوم سای

 تام لات نا با ابد روح توت یک ںی ام تف و ص یک لغاتم

 7 ۱ - درک و پز ےس

 ٠ ہرا سیم سو ر روال عر مک و د نسور E طظ +  َ ۱ ۳



 ہا

 یم سجا نا کک تس ےس وہ ہن آر ق سوب فاش ور وم یش

 ےس ںوئاک پا حسر) زیپ لمس بین نعت ید کک

 چ - انس ےک مہ تہ مو کی آو ص س اب

 بم تا لاا ید

 ۳ ما شر
 ! اف ظالم نایب انا الو ترضح م. طس رجم

 یی ]شست ےک لوک ی رم بحاص نسب | ایل *

 ےتمگں وا ےک ساب ےےر سس نوا ےک ناسم سس نا تک ۱

 ںی ںورےر کپ 99 رے ا مرگ بن ۱
 گیگ وا ےس ایج ترک رود یک حتی

 هات حاتم ںیم لورهس کب آنا ار کم

 یقه وع تہ وت

 وا لج باب وہ ےب لیکم نہ تبسم ہن یا

 برج سرو ساکن ار هل ره کل ع نا

 1 ریو بت یک اے بح اص یولومس ایل کر دین اھ
 بوت لیکر ایت شہ بنای ساےےن ںیمروا یداورک

 ںیم ےل ار و نیت صکب حب امج رکا ےل ے ام 24 تفو

 ۔ بحاصرهیسروطنولاب اس ۔ مل

 ها تآ۔ ر۷ یروس هلس

 ملات ۳2 مک تے ست شلورور و رسم کن کں روت

 ۳ بحاصر بر ر طو ل ( صا ۔ ےگ
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 0ك بہ ےس ہہ
 ۰ سر تخاخاخ پز ا کالم کب حاص یوو ہے ای اج تو

 لنگ قم سرمه ایم نا یی ہک
 5 د ےہ مرچ

 یک تن سود ںیم ںاخ اجر نا جیتا پا
 وہ ےس“ پے ۲

 یش ی 2ے پداسی و لو“ نل کج او ناکم اہ پا اب سو تز اجا 0:

 نامہ سلام ؛یمےس تر ا و ناکا

 6 ایر صحاب اه ویا کی تضورذ

 امد داکتر تد لن یل تی
 ریا لاس سات مت لقت سمند پ آب جب ءَ

 لرری- اش هو ار ارج بدع ےک کت ت سو کس تا سج ےن ب آں یم مرتے

 ۲ ال ایدی اتے نب ۴ے پ آں ٹر سا ۔ےج ہک رایت یکے ۱

 ۔ے ےک از ہر سکے ک پس یی حاصر شرم اوخ تسود صفا اب او

 - ایکس اےک ت رس تک نا ہد راب اف یک تہب ےگ

 ٠ 7 توضیح
 ۱ ۱ سم یر تس اظ س | ا نو ےک

 می کت بک نل قیرںوسو گپ بس لو

 ید سپاس ریتم ہر ھر دص سیا سا بے

 ہے اج دخ رے وی وروسراچ قو کروا ود

 - نر لاورٹسا قشعم رومال ۔ سلب اج رعرویط ا ٹیالویارثا ۔ هلس
٠ 

 - بح اصيسروطشوب اب ضاس لار ہم ا بع ۔ اط ۔نسیشسییرم تو تو



 ی

 مراوچسا

 لایا لہ ر نسا لم ےس ترس سیم تب تی تونس الوم

 کلاس
 ظا کا ضو ند اناج زا بک کک چلی ها ےا وو

 هیر سن بردم یک تر یت رول ےس میش" یاسر ےس

 کا جز هک ےہ راغہاه اوت: ےس سم

 روا بسا ا ورۍ را بس آر توالت و 2 بار دا

 ۱ بم 2 رت حرف کن ۲ نام اسیرورشرگ ۔الر کس ین یر دب ناماس یوم

 گپ نر یب ےس نسرین ولر کین تک یتا نب وریت

 2 عج بر اما و شوت اس مو کت زی یکی کاک رای رویا

 کیر یر ارج اص ییا ۔ تال تل ش تی سک طا ھا اوم سی روم ترضع ےن 22
 المال نا سیمان یف ںیم تلاع ساکن رکے یے ےل اب ALE تل

 بید شیب ےک روند تا اخ اوکں وکلا ےہ سا

 ہک مرر ل ضط ےن ےل زار« سا دگر ہا هرات وا 2 ےک

 بیش رک پر ىدا ارش ےس رولر نالوا بی ای اے

 ای قتر وا سی اج ںیم کپ کا اجج کت رم یم عرش ےک ۹+ هنر لو
 کا یب f ی ےآ ررحاا ترس او یھت مئو سار وا ےر نشو کک ل اس سبھ

 سکه اس کسر اتش ا تیا تالاح ےک نا ےک ندیم شد قااطہ ےک ات مت

 ۔ هاب تک اتم اش س قوم بیس

 ہر جور ھم ےک ےگ الامت نا ہک ےس ےک ہت انا دا( تضح

 “؛ ایام ارش تشاس نل ارش نت تر 2
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 ۔ لہ کت سر واتش القیم ۱
 توال یکم ۱ هام ا داو جاست چ بجانا وم ۱

 تداعب ا یک خال سن ورم 77 ےس اکو و2 اه آه ہر ؛ ےروا ےک _

 ۱ کس ںی ں الس دن تلفن وی 7سس 4 رو یاس
 ۱ د ات شی ها اش ےہ

 رفا ۳ 7 اف ناضلباناوصا یر انا سا
 لیتر کیس, را هلو ا ازم یک ص کج راو یزیگاروای بیک لف تطنطسق

 تل تست نت تاعقاو نان یورک یت ۱

 72 2008, تہ نزار نافشا ناڑہا باہ اتا درک کا ےب ضف تسب

 ۱ 11 ہل تا نايا 2 ایں نات افا ےک کت بس ےس ناتسیغ نو

 i ۔ےھت ےن عل | سم تروصیں افاق ےک ترکہ ںی اع

 ےس لولوص تک اتو شم ہک کد ےن کر قرم لار لو حیا امادم
 ` ےج ےک ترث تر جس یک آر تر ت زرشنا اه تط 7 ل کت وم قرن ام

 وتلصبف 9 طرز حسا تره ناتومتم اروم ےک حر ایت
 ہر پا آلت تطل ل مامی کر نم ناس امت با ےھت کری لیس

 بحئ لع احر û پا سا مو لع - اوم تع اب 6 مے مے ا مت

 ںیم لاک زر( ںی تیک رسک رحب عامہ ازیوع ی واور دا
 و بشرت ی تشک افالم یکی عا ےک امر اروم ےل و تر جن رپ سٹیل ار

 بیمار نون ا سے اد کرکت ریو ےس باینی- قب بیس ا ق لر ت
a 7اےس ل نهان 2 ربع رف اما  riê 

 یفصر# ول ر ك “تس ال ?r ال اوم ےے ل ارت کن ومر هل
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 روطل یر وضص ےس انا نا ابیات ترک نج اسکا صنت اک سما گر

 یا سا تم رسا ابر و اٹیک ےن بک کی درک روم رے اے را٢ ےاج 7 س

 ۰ ار رنک حاس اش نا شام

 دورو واش اک بس امت نہا

 ع الدار داش نایلاا یی ة حر و شد شا کن ام

 ترصح۔ اا و م الضر لک شون ندا کر + لابتتسس اےک ن اک ۱

 لوص اہ کس پا کپ لیتو برا یر نشا بجی راک کا انالرم

 تیبا لوراکا ضرر ا هم PIAS ںی لری

 ۔ یخ یا باف ےس دام لاشه کت نغ ا کا ضر ۔ ار ییہ او یکن امام اک
 قوم ےل ورکر ضنا فنی ہا

 ظا ںی باک
 ںور ا کنی ابرو ہت لب میل ل ےک سا 7 ایک ای سرو اٹل ڑ ور نخود

 یر سانات لب | تاعا یوا یرول ےن لاو تط ےک کیک سہ

 کرم سو سادات چبا ےک توپ هر شرک تاد سا( تسلیت
 رود اعم ارت( سوای ایس اکر ظر سا ے ااو تضع سک لی رر

 باب رگبار یم یر وال انیس 2 رش اندو ک ےہ یک.
 راحل آرٹ سسا۔ یل اور موون او متحرک ض اب کب بح صر ہہر م

 ) را |تور لر ےک سرو شریر کے سیر ار ا 3

 ۱ ۔ ںام فیر وہ ال لشکر موم ۵م نمر ر ۔ بح اصر و ی کل

 ںی کی ی نہر تم نیو روا دوو تب بر سکس تاعقاو بم ہل
 نره ت دا ن اےس 6ی راسی لب لا ایالوم تش د ساس اعف سم سزا ورم نی ۱

 ماتور /رت رد ںی درک لک نیلا نپل رکی بس یت اد
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 را

 دن ضمایر کل وتتوعص
 نر هرتق متلب بشر تا اهمروال ز انس یاب مرد فات ترطيا

 EET می اج سلب رس ی ےن

 اپ نی یس "اوم کس مے ۳ دم چ

 ۔ےت ر چو فلما ےس یب ی (بصاص راز یزع نورد ایل طف اعر لا ےگ

 منع "درام و نمک بح ص ل ان لا نام ریما از اس کو

 رم پا کل واک آہ سیم ےس اض ےس تل شکل اکے ان و هتک

 ناسا سرک ایم ککے اےک ےک ا ںی ازلب قارچ

 روا ادلع جوش و لو بینا تین

 سر لامر لپا ت با عر کب ح اصن ارج لایمسما جل ارب لز شیپ
 رک ان نونا ےب نم لراکہ سم ےس کج گرہ دلا ارد ترم تز اما یک

 ےل اس لات سیلی اس نجار یک کانتر ان

 ol ارم تیس ا عن نان نیرجارعس ےس ہی تخم تل اس یک وک اکروا ںی ےس ہر

 ۔ےہ نیا ابا ساپ ےک نا بادعا ےہ ابر ہو ےک ےک از

 کنار تاج کای روم ۱

 ۰ ۸. هوا رسک ناپ اس



AL 

 ردن فا اتر ۲
 b2 ےک ای ںیںربرصستٹلتک کک کن رب اہے نا لان اتو

 تناوطقمل کی ر 5 کردا اوہ مآ د لگیروط رو لميت سا اداس

 یر ر و اش تنکی سا ےسیر اب ہی نیلے ےک رر رکن نمیام یا

 کل ایان کن ری ایدرکل شش لکا اکر انعکاس تم کی ر در مارو اےس
 کک کرا اتا تروس کاور رت اے تبع“ 22720 ےس ھو

 تر تر نشر ج کد

 ت اکشے سا تو ال بل سد لس قا اروا

 رج ی پاو ںی ترو ص ید یف ام یا کولر را اسکا ہجر

 ایم امہ ئل امیر ےک نالی ت سولکر وا لات زا تہ وفد غ لا- 2 و

 ے نیرجامم۔ ےک اہ بم ناتسکرنہ ہار کن وب اجر ت یی لو او ش ی
 , رس امسلاو تواند ےئا ےس ترسو امل ام مرد سا

 ےل دنس اوم نام ےن ےس تر ںیم لب اکر قوم سم و02 |یلع صا امال

 ۔ارؤوشمامے اب یادم زنم ےک ت سکس کن اتان

 ہلصم اتش رم و 2 7 سیل ہن هل

 اثنا ٹس دوا لر کس گپ رر ر کا ا ا کے ت نح

 نو 71 تر ES وس ور کل رحام نا سٹ کپ

 یدا ی ڈرو ےھش ا متر اعم و ےک انت اکے ےے ےب کی رای کک

 سر اموال 97 Pl) ذره ا او و اور ین ایک اے دام

 ) انت ورور ےتنرات تیک ے ایی ےس یرہرچروا تم ایج مگ اما 0 یک
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 ریاض لوکس م نات اج قی اچ ہت قفا تسر( و ایڈ مل ونا ت اب
 12 ابی ڑرو تارخ کد سی یا کن توي بی رک سرد یب

 یس الو با تگ وا آے لاو ناتو نس ییقس اپ هراشا موم اب

 وتر نہ اس ۳ روس ا و جن تارک است
 5 8 ےہ لب

Oیل صا اوبل 3 ناس لا اوښ  

 ںسرور لا ےگ دن لہ اتنی ترول سا بحاص

 ہی ا ان یہ ںریکت قوزا کے اک ات او شنابز ص اے نم

 ںی ےئر او کتی ین ارت عی اےس ر اقا تیام

 ۱ يک کات زره ها انک یب لوم تصح

 ہرواے اا اےک اسکن لو ائر ام اجار ا برقا یوتچاتدا جل - هل

 کیا ںی کک یر عی 2-22 نہ تاب نیک ےس ات لاو ی یا وک 7: ٰ

 ۔ ےھت ار او لح ایا لماع ت لو اےس یسآن سو 1 رى ی اے نم ۱

 تر سارت ےس یف اي که هامون هم تر ی

 کی است اروسوا هما ل ورم اک سل او کود اس امت قو کرن انی ہت ل اع

 ہمای تیادا دلا ںی تعج نی هری ورک یتم سلو ںی ینہ
 2 ٤ ایس اے زر که روا تاروں ت ع اچن مزے لاتو تا یو قیس تان
 رب ن ںیم لم لیکر سکس برق ترس ےک تس رک ام

 مر تا ون یم نا ب ںی یوم لرسول اہ ایر زوم اع بالا ریش

 A اک ن ا سی حلب لدرابق ی تعامل میک

 و رک اک یارو هر اورن ففے  تہاھتں یم وہ ابری مرچ
 یی سس الم ح۷ حرم +ے ای شرع و
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 ص اد ا بجے بول ول شی لا تی چ 3E 70 ام ضم تن رک سالم یب

 توام حس کم ام / کل کت ترک وا تفوف یی مزاح پ ا ا س

 ۱ هر ططط وردا ی اچ ایپ ت اعنات ابر هک ڈا شا اد

 تال الو تک نم نان السو ها صف ں ویک دال ورک

 تاژڑّمواو باور تان ۳1 سه رہ لعتخ ےس اح یم
 بام رسوم کے7 ترش

 ۔ ام ںی ھی رم گن یکه نم نان یس ترانه ۳
 ال ۔ ےس یو ساک ای اعر ےس معا رع الا ےکں وت وتو ےک هر مارس
 شکم نا ا روا سا دس سنو آسر انا تہوگرواز رعب

 مس نا الس ےک کت نرس ےس ناموس اے ر تک کی اف یاس
 ایل رد توام خراب ںیم ناتن انار کن ایس یک

 ۔ ښ حق اسد ید اھت فدا دمے رح کن ید تیار وا لیک ںیم شان یا
 2 نیز یف کر قے ا فروا سرک لو کر کیلو سم لسا بح

OEسارا ت زامات هار کو  

 تقلار:سنغا لک نودہعاٹ یایاف ةعساد یا نا وتماا نیبذلا یابی هل

 تگ ریا ایر وا ےن دل رو ات نوسحرت ایلام -بولا

 ترک لا انس تم لو ونک و تگ بام هات تر ۔ ہک ت

prےل ا ےس کز دک روک اب ےگ ےل ی  

 EL سر اور پاد شکل لاو

 قبر اأو شو نطو( ر الا اگے رک یراجہلد اوہ اھ ےس ترضحنا

 ےا نور یک کد ترک توس ادر ڈک لک کا قرا
 سسررایتنفار ای یہا س کی سکه گہر اقا ہدرگر ےس یدو زف انزکت رح
 اکا کت 2 ریا وار سم یکم 7 AS گو لری لا
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 وي تع انک ائ ت ایسا یی الم ر
 ۱ سلام نامناسب تاع .

 ناتان o, SAC ترو اکی ترس الروم ردا لو ایرو کس م
 کار دل یر شو زوم مپ لپ ےس ا مساله
 ستی يار یا ض اتت یب ییا« نک یر ۔یتتوق

 بال ف انت توا ارم ےک لورتشا در رپ و زا -۵ 5

 ۱ ` اتوم لارو ساک شیر ل ا

 رض اقف یوا ی رقیب است یل ےک ی یلدا کک ےس تویہ تیا و
 ت رو تاید دا یزو ںی قاحس پآ e ام ارز لایک یک

 ۱ ۱ - امت بجوم

 ۳ ۳3 رتبه ES گچ یک ال سواد ےس پلا ر

 ےن پآ دلا یتٹ لصام تراحم کہ ےن کک روپ ںیم نجت تلاع ہو یی
 ۰ تشات ل ہت ےس دیکر ام | بسا ںی ور کت مس یو ۱

 ۳ امور دا نوای رب سکوت اینو ےک سرک لوزوا ام ئی لز

 من آورن را حر ۸ یسک شر پاور ایلےۓ این کورد وراپ

 بر یاسمن ردت عشان ئر ها 5 ی ان جت بومی

 5 رومآتزرج هک ان طلا و نکس تسموت مو

 ٠) نیزے رہ د شاہ چ ۔ نیل دسںآۓٹضقزج ۲

 تارک اش با سز ا ۔ تسار تنا رب ۱

 - تما سس شی تس مت تتناول

 5 1 مشت لو مشسراژت اجسام

 ۲ت تسویه تمل لس ۱
 صوت ورا لا قلملع۔ الل اد سی تک دا

 ؟ورادن مس ین ےہ اس یو آرب _۔_



 ٰ کو سل مک ںیم ائ اد ےس انس م

 ان تمر یک ترک کت 9 ی تاب بک ت بلبل آی گر رج

 ۔اھتیر بال بان لش ہں ار داص ےس ٹرین نک کی لام روا کیس تدک

 مو رک ارو STR ساب -و

 رب ۳ تک ام یقیفطص وسیع اراد سکھ تصح

 ہک انسب یاد ااا را سا تح اھ وو ےک ایس یم لازا یکے تار

 زم کوا کنز کی ہوا ترک ار اذا تلاش

 : ںؤرریشیپ نر قو ذا دست

 رق یرواشا اک االومی کیلا و

 ۱ کر رایو یا ریالی مترو ےلص ےک لہ نٹیسےروال

 تا کج خر واش ےک اکو یر سکه او ےس آس لاو رضای اتو

 نت رک تر »رم کاسه و بھی اص ارد

 یوم بجد کوو یراب اما کم امت لوید
 ۲ ښار دز ےک کسا اروم پیک سل اوس یکی رزم ےس پارت لای راب
 کو اہ یاب لاو پا و جدال رک آر دا اب بو اوج بست انا یگ

olfروم ترم اسے "1 برج کرو ےک ےہ ےک  
 ؟یورزعیکی سو پآ ۔اھگلر وا مک وک آر ون س ا۔ گم کشش

 7 ۶ 1م ب آب ا کں رسم عکس الوم ںیم لإ 5 "اب اف ںیم با وج ےن آ

 روس او کوب ا ماس ےک نیر جام عی مک وا چسد ند نمد ںیہن
 اب ا

 لا 7 ل عر لب / جم رومال را یتا یک او +p 2 ایل با 72

 انی نن روا ابد در شین زرت سر دل کر
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 72 ۳9 ویب 2 رس ارتشی

 و اپ لسیرماز نٹرپلگجصکدزطاخ کریس
 لمتنا یر مع اکے لود ام اح سن اتتساتفا« نم "مار

 یولسا یکن ات تخار کس ب اراد هو اب اظن وتر پاک یون تنم

 عنوان هم ےک شال حو مان سس تنلطلس
 2 ناتتنضاخا نمار اروم انکار ازیاج لو منو لوس یا رک رو وک
 مه اتتا سد منم اک تری سایہ ۳

 راکم ال وب ای کح ط تلور ۔ کلا ںوہیما کن اان تن هس

 کن ای ےک شی بسا 9-۳ لب اتم سرش کت الع یارب ہو۔ ےہ

Eناتمر تا لو حک لام ہک ےس صور  

 رواروو کو از یکن و ےا کام عر یا یت مو عیش اس

 کا ینا یم تسابسس لام ےس نوتاپ ناس امت توت ارز تسہ اک نم اس

 نا سا یم عرش یلاو دک یو تام ا تور دا۔ یھت شک
 وت و ع منم ترکی وا انا تن مرکب قق یار لا لطباک

 ہرا ا 1ھ مہ توک یش نا تسول با قرا ارش یرورط ی لاو کن یاس
 گلاس وا برو ےس گرسنگی ربط رکن لوس

 ےیل ےک نا. ید چشم نوا سد واشر یباورک باس لوما
 ہما تو راس یاو نا هاځرطاخاک ووو رو

 وکت س عزم کر تر ق ار ذا ےک ح ےک گرم گرگ لب ںیم نو ےس
 ےب كی ےس لولد ےک نہ نا سم“ یل ۔ کت یول کر طا او

 کدام یڑٹ ںیم ےن رکا ہہ تیشاع سس احا ںی یالفروا تگ کش تن



 و

 تسیلعر وا ادرس سرک ا فید تاب ااڈْلار وا تارام یاس یر تام

 لاج ملک ےس سم یکن اسمش سو اےک یی شاحاس سا یک

 ہراس سرا ناب ملو سیو ےس ایکادس ضا اکر مامور

 5 سیب بافت وات ساس

 می 2 تک ا سم ےہ

 ۱ کس ور بسر )لے

 م الو ومن اتم
 جاو ت لوا ےل ںاتر تشک ترم یول ےس

 شکم ۲ یک تر اف سس سرم هری

 ۱ جا لو اترا ور ںیم ےس ےس کی ترور لک

 ترم استو زات دے اف شے اھم ےک ا ےس نوت وتود

 ےب ا سیر ےس ےس رشوت چ رش یکن نالس ین ےسی ایس روا

 -- نوح 2-77

 ےرلج سک ںوزیرکنا ۳3 اس ےس سا وتی اعم بایماکترحب ت7

 لاپ یاس سو یک ای نام ہک ات میلی ۔ےتردم تہ ا

 2 کس ازار کا کل تس ےی سان اش ےب اک رنو یی

 ۔ سنا لیلا ارش یکن ا کم او هوز فو ےس

 وام ۔ےس سم ں ومت لوا سلامت كس

 4 ای قوز اهچ رس لر ےک حد درک

 ( عر لاقارمالح۔ سال سیکس رک مو بطم ااو ا ا
 ۔روہال۔ ای امین ررر وو طم ۵۹م نسور ۔

 لم لاتا مالع ےس لول نرد ا قرن وس گو ار میک برت - هأس



 مکن سا
 رب ترا مو نی کس 9

 ڈعانا اک ا اک یو تعاش )لو تس لس ا رکو اش را شا ار[ انالوس ترک با اوب کت

 ۱ نرم به اےس ےک ار قافلا تل 7ب الا اج اوہ تاب ےک لایک ۳

 ۱ مج ضرر رک سام اےک ا س لیکس

 ٥تپ یس راس سات نیا ارت ےک اج یکے و رشید سقط
 ور سا نیلا لم 0 97 جر الع یل سا ام الو

 شراب عم اتن ات انو یب ن دچا 7 ا رس کس سا کا اص ےب ضا

 سالج سا رکرباکانچں یز امر الع ںیم بتا لی ےک رر
 ھ٤7 رم نی لو هد تا اِ 7 وعدن وکر سم

 IL بالغ ی لضن "لو روا ت 2ے مس کما ابالومتصح

 تیل وغ ی تار لباس اے تو بسا ےک رر کاش کی ولص نصب
 ۲ نم رک ایا ض ےل یروجال لوہے قوم یک | شت ترامس ےس طول تنم
 تا ایتغاکر سرور اےک پیکر وا ےس یر وت ییا بان کن اارەر.ع -

 ۱ نا ما یکم 9 ے ر اص کپ آب سک ا تحاض کز ا تساوی سس

 5 نام کارنر ےن یزف رپ پ آب انی کب سرش ھر کن

 ےب ےک تب! او آ ا رو ےئر اکہ روا ےس رر مج کش نمو کم وک سارا صارب

 0 لک عقد رولاستراین 1 2 ری | نم کی ۱ ںی ریس ہل

 محوریت تر پ آکے ین اکی فر اھت بب حاس ناھ الہ تح
 ۱ یب شا 7 12 ز کس آق وو یم ترک ال یش رو ی حس ۱

 تک e ات یر لت شر اکی شپ ی نی انا و« بح صل چڑ صف زوم ہک
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 توم ترشح ارش لوبقوکه ہک کا ےس اغا ےک ال اسا ےہ پا نل ۔ کدام

 ۔ےو ہہر با گل ہے او ایک ںی اور بح اصر شکر تجار ںیہ
 سالعلروا- ای ا روقیومت ت اص اروا لگن آرش تعا شان اعلا بصت 1

e 

 نشوکن ا رب یا لود تش رور فا یا
 نشو اوا ی رک ام اقا بی1 نخ ےس ارفاطعقیضوت بت

 ید اش لیں میک اتو ترا ےک ں وموت ےہ نماضا کر آرا ۳ ۱

 عا تج اےک وقاص خم نی سم یب کر سال ہک پی آے کر تین
 سست سرما یکن ھا سا EE E !س

 بتعقو تیکت تستی و طا ن نیب تیر تمام سج اوب تنا
 3# نیک ںیمصر لوط یدص تمصنر و« سہ ۓ کک ارگ ۳-۹

 وا سس ارج, سلم سر پس لس یک ہت سی را «سصح کرے

 دنا کیس السا تسد تدر یض :س نوت یی لومار اع

 مع ۃبلخر مس رپ یر 2ک علص ای کن د ےس او ےک مل جو
 گن اتسزان لر یا روا ایل فل شک یم پس ےس یکے ک ںیم ں وصخ تفرح ےہ ا

 ۵ 4 یم سود مال عكْحِو ار گرا باطا یل ہا یک دوشم

 و و و E شوخ س
 هل تا رم و ن ]رله لشیک ۱

 قے 7 ۲ ۱ ۰ ۲
 لعصااار ہت اح حرر سر واز لر پب ا موبطم_ ۳ 1م تہالوِراوثا ۔ داس

 ۔لاَقاس ازع۔ ااو لک ع لس

 ےس
 خس تم



۹۰ 

 ےس هللا ۱ ےل

 تسر ریت یٹیددد ترش گرد ٰ

 دم و 7

 5914 رو امت اکر مک رش دعب ےک ر ا

 کدر کک تارولس# بر هر یس پت اجاسررری- اف رش ےس

 "اس ۵ 7 ۔اوہ لکل اس آ ود الم کسی و۔ مک بو

 مری است او لت رضح ےس ۶۱۹ ۷۹ رودس روا
 ۳ راج کس اب 2 ورضع ےک ببرم جز اے بآس دز دژ

 کیک “لاس سکے ب آ۔ ےک كرم اش ناعول طس If ایر وا ن ز الب ۲

 « رازعباصکآ وسیم سرو ےرسد لازال - یورو رد سا

 یھت ںیہ وف تان کنت رس گز ام ےہ / بہلصحاظنداح

 ۔ہدابع نم ءاشیل نمد يتوب دلا لضف تلاد

 نارزریض
 رخ ارش سسر ضعیف نی تم ےک تب ترحم واو ۵

 وطن لماع اکہ من اف یبا و ےس ا درک رطل س لکت یک

 نوی مسرور ترحب سا. عا ںیم مکس ا لاش ا تيم ٠"
 لا ال نال اوہ بتن ا اک او ق ےک پام یی ےک یھ ساب ے تیار چ

 لایق العالم ۲۵ قرض اتا ےا ےگ یاب رس سل » یون

 رہ اڑ - منو ںام۔ فا طب الام "نور 2

 5 3 ۳۹ مسل 1 رب رگ
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 5 رے رم ۳ 7 ۱
 ۱ ون نت پآں ار روا کس لس فرشتہ او تر ےک ها بل

 رم و رس" ںی اگ رک 75 ۱ ۱

 1 ایپ اش یر دگر ںیم عا حس یک

 راک لعاب

 کم اب ی اپ | رول عم هل نیرضاح۔ م کہ اجا ےررم یر کای

 7 ارکملعروا ہل ےک 7 19 7 رر شرا ےک پ یم | ات سد

 به اورول اونا نور با ۔ ام ل ال اھم گیا ل کش ور

 الو نا لا ۔ےہ نو عين ول
 6 طز اک کر یک اےک او ےتوہ لماش ں یری رود / نو اہ سلام - حبس

 سند سا علت خان فصل اطہ ےک العا کر ساک
 س هبس راز کتا انک کت راسم اک نا نکا ںی ةو راش

 جات فا ںیم گرا ناض لار ےہ رم مداد
 یب اشرب: لنت مولا موادی ما 7

 7 اف ےس ر سوم سد برش اکر لع رت ای وم ےک ید ہیلی ردار ابار م

 نی لا ادعل۔ ۵۷ن سرد ےک سی ام زا رو اوسو را يل یر ایع بم ےس ناتا

 ؛ناس سرا اخ ناتا قرم تم کیش واتا لم روا کال
 ۔ ےہر ہن ہم لماش یک ل بی موکت اخ هولحلاراو روم زا شام مج

 یالسا روا نانسی« ارت نا« نارا اشو ایام ہوالعےک سا

 ۔ ےر أن کت تلر ۰ لکا کام

 یش قاب ید انت کر یت رود کر الل صحا عر انو تان
 سس سس

 دوبل -س رپ باور عربطم هک تیبا دو ؛ بح اصر بین وبا یا هل



 چ
 کنسرو اشد ا تضح یر حا نانو ترض ن ۴

 ی ہں وہ تست امت

 لات تم بس صا اروم ترضح مرور ار و ی اب سا دکال وہ ترضح هل
irهرو تکا 7  lasمیسر اهم 1 تقو بت اور گرو )فور  . 

 EEE شا اس چای لاو کک سا کیس یتبص نب پرس اچ

 ۱ ےک ا بپا ںی تب ےئلوہ ا ر رگ خاش هربا تہیل بب 1 اہم بلا اروا

 نیل ترک زوے ع طط سا وش 7 ای نعمت و سیمز<

 ٠ وتسجل بس نرس او تیبا لس سري یوگا ریز a سس

 نور ےس س تر سا طا اکہ تو نا ترص جسر هر تسعلم وے سیم

 اھ و ایک ی واز سگی اہ ترس ٣رس ٰیلعازار کیل کیا اس ۳۱۔اس ۳۹ دج نر

 ۱ لوت گام اع سی ترم ۰ اط <+ نار عو 2 حرم تی ترک 2

 شر دم یک ناله ن ےس ایم کت سام «سدی مرد تّمو

 "دت مس عم تقرر ی ل لار 7 رہ سوز "ی مس | ما اترو ناس ]اوہ ت روح بب

 ا نو سو تیر دار وا انا ےس ہ ںاو جاپ وزا ۱

 ۰ 2 لونا از پلرو ای را تو تی IAS تس زف بح اص

 دل یلص الو لا هند انت اک ا یر نوتا کلاس اب ںی رف کچا

 ۱ یی کم وسا تاج ا 1 شے یو ات تی - تموم ی س ترش : بب نہا سم رش اح یخ الدوا

 2 ب 7 و سر تما کب حصراقررلا وش ترضمل ضر بکر

 ٠ 2 ن الس ے ی سر - بنا بار ںی یر نیفعروا خا نیم نیم

 ےہ سم موش و اتر ال السا شی ھجری مع ام ما دوم ترضعتض قم هلع

 نیا ع لإ د و7 Fo N) 2 تصح تای ںیم

 اوت مارک ته اک اب اب ره باش لبس اپ آں یم تا یری سیرت

 ماهی ٥٥م ۲م نیلے یر عو حاج کرس رم ) 7ج 2 ےس
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 تر مس یر ام

 کرم وللا رت 7 ےس یرورض صر اتو اوس ی یر اسیر قوم سا

 ریا لوم ترے نس ارامل چا مال توصیه لیتر
 تلح وہم لوم ید توقد هل ےک > اتا ےک سدا رک رور قر 7

 رے تط امت ےک ھر نکے کر بم ن رت ں ل ورت امتی کردم کس

 سا ےسر ہم ارن تدارک اع تضح کت والے کیت

 - اومزاو] اہ اب یال (س اس حط
 ےک

 شل مل

 تضعیف رج ب ایم یم نوکر کا راج
 یکے سس ں وت کرانا از اشیا بس

 بل فرمت مو کی نزا لیفت ےس ث تک و ات زا 7 ۷
 ھسصحولانٰجح ولا هللا وشل

 تقیلخیلمجت۔ نايبلا هملعو نالا قلخىذلا هل دملا
 لزناک نازیلا عضو ینلاو-ضرحلاو لىطلا ىلع کا ضد الا ق

 -ةتبب نعكلم نم كلمو هاتدب نعیَحن م لیحیل-نانفلا ۱
 نع ودع نس نلا۔ نال نال ایل داد ةجحرلاو مایلوالا نسقرضیلاو ۱

 ۶ قل يخلع مال سار یل دصلاو ۔ضپرقلا نعا کنت ہللا سا ۱

 | اينالا یب - هتقلر طل یداهل | هلو سر ۵ دیع- هاق لو ییخ

۹ ۳ 
 ۱ ۳ و پا ۴ ۔ 7 1



 دیو

 ہد ی تلا مژ سا حَو وقاعد ه همل اشو ھجییطخ

 ی تحك 5 نمتبنلا لڑا ناك یمحل اهم امد دم لا ع ایل

 صنتخم و لاعن الا نساحمو قالخالا هراک ایم ههرخا

 نوککدارککا اب ےباحصارت هلا لعل اهککاو لام اسهال

 ۱ ہللا تابا نم اق دیلاتا-ویعولا یسلا یا مت اد ةىلص ۳۳

 ۱ رت دلا ریشبلا ةےحند رشم ا كيال ۔کض رالا طيس ف تانثلا

 دیتا ےع ینعمنت هل یا دا 4: اتضو ۔دیجلا هنارقوهو

 بکر هقول نیب و دنیب یطساو یسک کا - هیئاغردفنت الو

 خرم هشأحرتلا هساملا وھد ۔ہس دق هرملتخ و ات رطح لا

 هملع نم ساشاریخ صنب ساّساسیخ ناکر هسلار همش
 نیم ها قلت دا نشم نم ناک همدخو هملع

 : هرشلو سمرت زن فال ۰.۰ ییلوشا لنا

 و ر تل ا ةدلم ی جشن قلا نتا مادخ هّیحمج

 اطعا لع نا مزدا عقد - ۔ ها مت تا امت كن اکیس ترعط

 رایح نم ن٦ قل ارسل لسمحتب قفو نمل دانسال دنسلا

 تراعملل اوشف- هد اتیلخو كلاذد الحا ٤اد حوى -دابصلا

 بتا ملا اویل یت ہللا یتیم هبحیلّو - تراوحل اطس ی

 ةينشلا ةّنِلاَو ةماللو نیملسلا ةماعلو نيدو هل عن ناو

 ۔نیحتس كيو قفول الا - هح اصلا هد اقوا ف اند قعدت ناو

 هءامسلحلا تااصما مول مج ات سد دم اتساتااضما

 ښو جانی نر گن هعلعتم دنع داف ات یو ینا بسم

 کس ارس رام ي شیلا ع نیل غنا لیا ماس حماج ثیدلا خش
 عع لع ما مز ارح ۰ الز رو نعش افع یناّععںجحْارِیَش

 ررمال نل ےہ اما لمجالس اہ اج شا ےگ



| 

 a ےس

 ت شی کم اص ما اسر.

 یوم با۔ ےہ اھچآں یم تایفص لاسر تر راک وص سرور وا یوا
 ۔ ںیم فر روضه ےس عش

 ںی انکے إب ہین رتو طا طح لب ےک ںوچیب دس"
 یر اب ےہ ایا تیام ےس | مو هرس نصا | ؟ظانو ظفح

 U A لص ی سر ےہ ےس اج یک ڈاک رو 22 تی ےس

 , ۔ ںیہ جر ب ایما ریت انا کج آر
 کک لتا کتش رو لحل یف صرارتسا ےس سہ

 اال بوک ران یار مجرم مست یک
 ےک تال اط ےن نب یم ء9 ٹلاطمہ ا۷۷۵۰ . الا

 ۔ےہ تم ںورکہ ہی ایک اف یر 2  تانماهسردم
 ناکاونب اع ی الس ٢ سس ۔ ےس جار باصتر لاس تشہ سم یو نشستم

 لم اش نشه افلغ نی روا یڑلا خرس, ثسردس سس و ورز جم یار اڑک

 ۔ س لاش ںیم باصم یھب یر اک یشسگردا راد نا : ںآہ رزم ۔س

 ۔ںژر تامر صور ےک ت الاس ررب

 : سیما ںیہ نیسو روا سل ےس ےہ ےک ت ابلاط نار حش سیا “ل

 اکر یم سرا یر اوس + ےس لب ےک تابلاط قو وح ہبعش مود ۔ ب
 تا الا سم رلص عرب ید رس سا کب یا گردد روا س

 - ینا ل سیم نے
 لاو تاييد بوس ری تالا

 سل ول انار نیا الخ نا ار شہ ا ۔ ےل
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 ےور سد لات یی متر اک نج یم نیہ یدک
 س7 یضاییحخ تو ۔ ںیم ترک اکہ ار اک تری رش مامور ںی ےس ما
 روا اتم ايم ار شو لپ املا یم ۔ ےس هدر سلا هرم شما

 طب رک سج کپ ںیہن نک اہلل سا

 - لا ےب ایرج ارو س یارک

 ۳ ی ساروا ریس کسر هل
 زیست وارا + قلم ےک رطح حل تاج لاش دادئاجروا هاینازیم

 لوسو و ےک اب ہا ےس نا او تر طعم یس رک شاعادوشڑا تا ترارصح

 ا اب او چددر کک اک لک ہیرو ۔ تت ےل /ں مت
 ا ٹرین ےن بصاص تو ےس وس ےس

 ٰ رت سکا کت سش یس جا یت ید تقرر اس نا هاش نا لرم ر

 ا ےس سسس  ےسراوہام هی درود ارگ ریپ تم کد سس تس ہہ درب

 ہمہ اک اپ اسکا وو زا روت کس حس امام وم ار چاک اشیا ر

 ۔ ےس با ےس

 گا نصر ےک یل یم کک کم ام 21 اسیر اھ تک
 نونو هولص واتس( ل ےس کرے و ترص | هتاغ > پمت

 ۔ حس توت لب بیعت ترش تب هتس ار زم کس ںولاتکی کے ود
 2 ےس الي کم سا کی ویا او شیت ےس تابان یتطافح تام

 وب ںی یس یں ابر اا از , ی قاححس شرت بتک

 دیش ےک وس سس

 . ۔روہال رش زور - 7 ا رم الف یوم" مل
 5 یر ال ند - یی معلم فسا - ہل



۳۹ 

 ا ےس اا ا رپ. و رہ ی ایت رہ ود سود ت ۔ ےہ نیا ےس پریس ےس سویا ی

 ۰ ۳ - با داد

 ےس

۳ 

 دان بروم فور رخ ین ںورہلج ی لب اک ںی ےئرکج رد ۱

 ۔ ےس یر ایت تیغ لز جرد رور ضاح ںیم

 نوا یل ۱ رش رام ۱ شارل ی مر رام
 ۵ رات نف | ما ۳ توصآ| ا یر

 : ثسس لوس | ٩ | مە . قیصا ۲
 ۳۰ یک ابرو بط ن ٢ ٠ معا رضا نٹ ر مح ا م

 ۹ لوطا | ۰ || مہ ارروترلیئبگ م
 7 سال وتس,قطنم م٣ | تحلو بونثا هى

 بر or تاجا 1
 | مع | 4

 . . شرع اشارو

 مر رم یس ےک نر یر مر ےن ار جی یہ اع ی رجا الوم ترضح

 ےس تعا یس و چ یاں کں وا یا نل نیدل اغ نوا “ںیم ہت ارخ
 کل ار ےس تنسو باتکتعاشاریصقخم کس ا. وہم اکی ںی ما ۳
 ر ےک کم رز کس لو کرد لولاسر 2 ےہ ترابع لی سی اع

 یک س۳ سا ارس ےس اس مہ ام صع تامرلاس ےس ا۔ ےس کی1
 رور سس گر کت قو ساوا یک ی رج یکن یہ ںیم ےگ ےل اشم دامت ۱

 نرخ گچ زوج سض کتیمانا یکن ا لات
 نیش رد رم بسر لا سر ۵



{ef 

 مہ: ناوتخاک ات وس ںیم نب یس یکی انک کج اشک کی کوک
 ۱ ا لک او سرت ج ت کاو ءطلر < تای شام ا سا ہہصالخ اکے کر
 تی ےک 5 - ورکو هری و ط تا

 5 ر ے لئ بص تکل تسر
 ۔ لای حاس للا ۲ مالالا وسلا ةر دو

 قس ق لغ ١ ۔نقلاةروضط م
 ۔ لوب ٤سول ۔ہ ۔ مالا هصالخ -

 ۔ںاپزقہ يعرف رم - لوس مافی - ه
 ا ۔ وژور سلف د ۰ ۔ںیہ سس اس ۔ ٦

 ۔ںایمنیکینیکا دم مم ٠ ۔ مالتی یف کم السا ۔
 وو ر لف م شل ےک وری ٣

 ۔ ین کار ۔ * قرشمسازعروا لسا لع - اد
 ۔ تاب بشم ایا ۱۸ مرزا دبر لعےز الا جوان 7۹

 شی و - م٠ - تیغ صا و
 صف یر ایک مس ۔تیلرشر ںی تا لا ۷

 ٠ ۔یتلا جرم م ۔ یاو ایم حک مس
 امت ءقسلف_بپ یاد ںاا۔امنا حررش ۔ مھ
 شا ےک تروع ن الس تم نایک شور روا خس ۔ م

 راض ر وام السا م ٹہرامادص لگ ۔ ۲

 امریکن یاد تام م . ناقص ما
 - نانتسلاپ م تا وب ۔بایساک تستی سم

 ۔ بیر حلاش یک ب تکل زرد, الع ےک ل اس نا

 ٠ گلاع ا تلو سزا تلر جال ضالخ ١

1 
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 ۔(ں ںیہ ر ھ۶ تابطخ ۔م
 (ںلح۔ہر تو اوکو سل ۳

 (نلعرصع لات وک٣ فو روسو یس او م

 ( تضر روا تد ص لباد یر بر ۔یرجریرر تد صمدی ن آتھج رت ۔ھ
 رح جس - ری اص حر یکن آرت ٠

 ۔ ںیہ کچی وہ اغ لہ تبلت یر
1. Islam and Ahmadisnm. 
2. Wisdom of the Quran. 
3. Wisdom of the Quran. {II) 
4. Quranic conceptions. of National 

Solidarity & International Peace. 
5. Quran and Science. 

6. Preaching of Islam. 
7. Reforms of Muslim Society. 
6. Spirit, of Islamic Culture. 
0. The Quranic origin of the Islamic 

Polity. 
10.The Secrete of inviolable of the 

five prayers. 
11 , 15۱۳۱۲5 solution of the Basis 

Economic Problems. 

 لص اور قر بس اتم یسک لا شفا م نادت ےک تعاششا یکے ہر مال بروا
 73 ٦ / ۰ مس می

 ۱ ںی نیہ ےک ل رر اع تا اےک ارس وصب

 ملت او رپ یر
 ی واس اار ہو اع ےک الر لع ساوه ل ماش ںیہ

 رج ےس رد بج اللوم ںیم 1۹+ ۔ ( اناج ل غار کوکر لے او ےن رک وع

 روا . هاو دد لاو نل مل کو زار اکر - هلس



٦٢ 

 نا وب یاس اس و نی ا تمور وصوت هد تی
 بحاصقوصروا سل یا ین یہا یم گر A مع یک ات اڑ وم س ۳ ٠

 مت نرو ترش هم اجر یر صید تم یک ابطا کشش سرک تک

 پد طي سبیل بذر آں یاو ےس کور

 لاکر واسو شد لد تخ ان یگوبےسیرہ دس کاک فذ ۱

 ۱ ا وشما

 , کسب بحر ۳ رض ٹر سا"
 لاریون اروا ےس اجایکل خو کل ارب سا یار کس حی انتم

 سقطوا نکات ار نک لر بشم ر رل کم اکر ےک ردنا ےک

 ل و ۲ یکم والعے ا O لمآ کینو یت

 ۱ ٩ تاج بم جز ان وف ایک ت رایو ا تہ انکم

 مر ندزر ےب بم کل نکرد یس عرش روش لمس ریو ساب ا

 تی امر اکسس ےن و نما اکسس ای

 حت رپ پہ و انہ شیب ی اےس ے ےک ره ارز وا روا

 یہ بحق ام کس یرریتب تیام عر لج بانک

 از انی

 جرم 9

 یر ی حد تک ہرا ےب ےس رب رک تر لضحفل الوم وک +

 ہار تی یر لارا داری و رر یر کو وف

 تالے یس تصح

 کلام تماس پس رول نارور ےک العروا ترو ی ی هم تصح



 ےسس

۱ fe 

 ناتو متون رت ےک ر اکہ ب کت ایک ویو رر سز

 حدی ارس میر . قو ضاع سرکه کا تی 1 نیتیصتر رقص نک

 تسارابع ی رو ضط تعري ۔ ےک لئاش یس و یی سنو رر کو لکو بح اص

 ن یک: ر ار لکی ر وہ از ترضححروا ےک ا تاز اج الو و و

 ےس ےن: پی کپ ترس شیفت سد تال اخ ویلا روا تح ایم اوت مر

 رم 222 2 رک پ 1 2 ےک کس رپ غ ع او ےس تر ار یه رومی ید ےل

 نوش نص تت لیت ل قر نم ترس جر
 رم لاس یر ر روس ترحک

 شر آد ا تیک" ن رر رد قے

 شم شر ہہو مملکت سید

 لمع دیم
 تان اے سوا یت ہو7

 زہر از اب وت رژاسل و اپ شا
 طب کز انس سا کر سحر یلص انالوم تر لے اس ساب چآ

 الو ضمایر ما نوت کن جہ ےہ

 او تر 2 ےس ای اح ارت ریت تا کب عاصر عسر وتدمر یاب سزا شاب ۔ هلس

 یز تادتاو تر 04 جے کک بسا رکےن ےس شنا کک قر یارو یل ا

 تورامعلاس اب ےک اد ل تو کبحاص یوو ئاپ ںی توف اد وج ےن ےک تر

 تای تاعتاو ان هما ےس ںیم تن کی ضو کک مت تیک

 ےک ر مر سو نحو میت دوپ سل و ۱



+۸ 

 رم دو رای سد ترا و سس اس زور رویت ار لک

 بي ورم روتر ا ےک ل وصل ایت تافص حاب یی ں یو
 نص کا اکی شود یر یوضید ناز 3 بلک

 جک
 مگ سکه رس مع ۴ قصر

 سام او کش گے لرو نماد شرک
 - هم ےن عدس ےک تام یر یکی لی

 ۱ گز کیل تب تصح ااو زن ور یر ر سری کک رسم درشت ورم

 کانت ہالو تای کپ آر کروا ےک هکر رب اورم ایک وقته دات مرز ےک
 اج حدر کور ےک جا رب تیا تس تح اا ےس ہاوس یر اب نیلا

 تل روات سیال . یر لاو لوا ؛یرا ہک مو یس فسا ت توا لاس « شرح

 سج ہدرکی ښت ار هو برسم تم تک وا یی مر با ےس
 واتس س ےس ے کن ہر ےتایحا ےل ور لع لا ص طن اب قلعت
 لیتو یت ءان کی اعاد (ج[ سض

 ع -راو اواٹہاکں ارور یہ (اروا اج کت دامص کورس

 تسا باشم 7 ھا نا

 سر ےنا باش تین نوت بکر اکانت

 ب صرع امرا بروق لولاو تل ںیم مال سیل احد اک یر املا فصل

 ۔ گر ون یدزیا تز



 ۔۹

 و
 مپ - هے ے يک و

 تو تمان بس

 یوا یو اش ت رضطٹت موژ

ِ ۱ 
 ۰ ٥ل ۳

 هل 7 اس رو یش یا ےہ

 رس 2 رن ما قم دما - و ا الد لالا

 نم سور ےک ل اور یشن یم ان لی لب ات یا
 ءار ابتلا بطق  نیواندساغلاي
 . تر اروم حالی رت لغ

 7ر و رها ث زوج

 نرخ نیا
oا یاس الوم بماند  

 کر سہل مصا مرض خر تصح
SEE FER OE FUT ۲۱۳ 7۱۳۳۲ 

 روپ ال۔ نیل سال خ ہور تشیج یار طا درسا رسا هل



 تٹسابسونو

 تساہ نا ۔لع ےس تس اتوا یھ اغ یوا ۵ انکی ا 07 27

 لک. تن ااو ۔ ںی ےس وہ سنی تایم هک اکا وا تسنیم
 وک تیسابسو سہ ی ے رج العں یم ٹایحراودا و سر یل ںیم .

 بهجت اس خرد کت سیار دا اسد ور »هک هتک

 یر تعا عام لا تب ہر اعلا یکن رار لاس
 ات کک کہ دشا تفالخ کے ےس ا ید سکو و فاہرلچ
 کم وص ( رک یر کام تی ںیم م السا یم لس ایی
 شوک سرک کشر سا ۔ ے یر ار کیم یل وقت 2

 سا ا انت امر انکی ےک الا ےک تیس ۱
 لر یل ںیہ روا با رک ںانسی زم اورہ ںوراداد کراس لک
 فقر ی ناب تو نیو لیس ست قرن

 د2ا رس نر تم سایت ہز باپ نام نوت نیم نین

 دی مه اینپ نار تس ایچ ٍو و ام مارف نع یک اھ لا ین حا و راتروا

 اک ح الصعاو حاذخ کل در شاپ ےک نا تاب مان رکات لوا ےھت ےمامرک
 ٭ ہار اعد هک پا کبک 2لا ر ای ان

 تل ںور دقت دوا اور f قويسا
 سلوراشانچ ادازت ےہ درو مک ر | ار مو

 ےس نت لاتاو بیک حرفم انت سر
 ںی یو اصوا ےک ن نیر ےک کو يا یس [ر لو میس

 راس ز 7 ارس موم لع ےن طور ترضح۔ ہل



 ےس
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"Secondly, there is ط٠٢ 3٥ ۹ ٢ 1 5 0 وتی 
35 83 statesman.The conceptual structure 
found in the Quran wasîmerelyframework. 
The framework had to Support a building 
of Concrete policies and Concretg. 
institutios in the course of this book 
much has been said’ about. 
Muhammad's farsighted political strategy 
and his social reformg, . His wisdom in 
these matters is shown by the rapid 
expansion of his small state to a worldem- 
pire and by the adaptation of his 
social institutions to many different 
environments and their. continuance for ۰ 
thirteen centries.'" 

 دود ونا فا اقم ورخ الدروس ور پین کس ینا اک

The more one reflects ‘on the history of 
Muhammad and of early Islam, the more 
one 1s amazed at the vasthess ه his 
achievements. Circumstances Presented 
him with an opportunity such as few .men 
have had, but the man was fully matched 
with the hour. Had it not been for his 
515 as seer,.statêman, and administrator 
and behind these, his trust in God and 
firm belief that God has sent him, a 
notable chapter in the history of mankind 
would have remained unwritten. It is my 
hope that this study of his life may 
contribute to a fresh appraisal and 
appreclation of one of the greatest of 
the sons of Adem." 
Muhammad is a moral exampler: 334. 

 ہل

"Muhammad at media"P 335 by W.Montgomery 
Watt.Oxford at the clapedom press 1956. 



 مے ےس میا

 ۔ ےس

۱۳ 

Muhammad set a shining example to his 
.people. His character was pure and sta- 
“inless. His house, his dress, his food 
they were charactrized by a rare simpl- 
icity. So unpretentlous was he that he 
would receive from his companions ہم 
Speclal mark of reverence, nor would he 
accept any service from his slave which 
he could himself. He was accessible to 
all and at all times. He visited the 

sick and was full of sympathy for all. 
Unlimited was his benevolence and gene- 
rosity, as also was his anxious carefor 
the welfare of the communi ty." 

 طي ارا ییا حس ناوتجی کس“ تسایسو نیر ےن لایت
 ا 7 اپر لنت تاور ند قوم هل

 ۱ ۳ ھے ۰ م * ۾ + : ڈٹ رم

 ۔ از ناب سیل نر کر ی نحت ہا ذکی اہ کم الس ںی شی زن
 کشم وصی ےس نا ا یب لک

 ها یری راد تیا ےہ یم .
ji۔ ے ادر تضاد ییا اوتر وا ل( ن رقت  

 ارب کر فام توقور سا هک
 ما رو ار گم ساتن

1. Muammad and Teachings of Quran.P.119. 
by john Davenport (Above mentioned lines have been wrIıtterr by Gustac Weil . ) 

 معس لابتاساع۔ لتنم لر لاب ۔ هلع
 ۳و مک رپ

  ماشلا تورم اد ےس مس ھ ہہ یدراٹماہیواح هک
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 )4 کد ٹی الغر

 تیترو بالقلا ار از اه جور چ نسا س صعبس لاال ۶

 ۱ یش کک ےہ یو نم سس الا ےک لا پا ے ےل ہر خو ے ر وشک

 ید تبع ی یس ال شی نوین ےب کس تاب
 ت اساسا ن رر مکس فذ ل اس ساق لس ےس ریس سا شال

 سج اتم لع تحج رسک سر کن وڈ اسم تیم ںی
 حلب حاص یاب لوم ترور ۲+ سالم الہ ا
 ۔اوہ هرس

 ۔یتپی کیہ ورم سیا "کناوافد ر طا ء یوم ام صحت تساس عن سس و ریس

 اس ےک ید سجده اسب يلع سان <

 4 تک سا ںیفن ید سکاٹ ا اتو یکی یئ الجر وا ی ایک ااع

 تس ایک ںیالس یک ےک ےک یز کن یشن وک ہیر العر کاکا تب ات
 درایود ہت تام اع )لول بت ی سلا یکی لود اوت. ایاکا ٹریک ںی ےہ
 ۔اھگاي ما ۲ اکر لر ایر ہت ںی نایب ی اےس

 کیک نیر لعد اور لارو لع چا الر یر ہال ت تزح

 رشد ےک تم تب بس ی و ص لاسر وا ےہ ge “ہل تاڑا
e,سیم سٹیزن یک ی ورتا کت فد شو برق  

 تاح خو سم ۰ tp تالو راونا زا لقت تسر ع ہم قحر لع س تک هلس

 . مور ماعیما الوم

 ۱ ااو تم لور اونا القل ترابع ۔ ۲۵ قفس تور س اک هل ۱



 ےس طعن
۳1 

 اه ےہ منال تار

 هک کت لاو او 7لت قارص۔ ےہ اجارہ رو صآر کیاکہ

 تساح دام یکن ا رے ری ءاضتقا کت اصل او لدع۔ںک آر مرا و یی

 لتاعس تای رشک رد انستا ےس تیپ زما اہے بحر وا

 < ۔ سو هد

 1 یکے سر طلا اروا یزاو اوٹ یم اک یر االوسرحق او لم ور ضم

 ۔ےسہر ۳ ۱ط تمام تر را / ےک پروا ےس لام نت

 ےس اعا ےک ڑی ابد قر شی لا تاع الع ی زا کسر

 تو امور وسام یر تد ع کیل ل یکن ا ےن لم اح ےک ت تنا رز لوس

 الع سک: وکو تاراشا۔ ه ہرن بتکی لصا نی. اور ےس کر

 ,تاراجا 7 ےس ںیم ئی ور یک تایاور یم الساوکت ابو تار ظلم لع ےن

 یو 27 سی مر ۳ ںونرا صار ]مچ لہ ام یک رسو مالم ںیہ وس اعرد لگ سر ۱

 طه هما لوس اکی رد این سا یکے او تصح

 - اورم ںیہ ےس سل اساس

 لیتر اتے سر ورم لع امام تضح لیا تمر ا الج اب لر تح ےل

 “ںیم یر قاد سرک ار کا ماسک تر ںالسا بالا ےہ یر

 نیا عش رک کش لی ھا ب نشم ۇق یی یکماا نذل اما اک ہک

 ٣۵ کیا مهروپ راپ ج نش رقاد شد لاول اوا

 مال هشت نع کاک نمی 5 جسم مش کک هک
 ٦ "ا ۱ میک سد ےک ۹

 ۲ تس ۵ هرتباب هږوس هپ تراب
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 7 رگ رج نیت باراک
 ےک ںور کاج سکی ام لای ا ںوسولعروا ں وس کن ا اک

 رک اے ت وکر ایر سو سرو ہال بیج س ای رزرو بش ان تملک

 ال - اوہ اصن اصرد ےک یلولروا ںور کا ار اکا نسب کس یم و ور

 ۶ الی یل رس لورا اوہ یں ےےکد امس اس لپ تر شور 2 یک

 کسری سا £ نیکو ا

 سرا ام ضرب عو وغ ں ارات 2 ارسامسرتشتس رر تہ وک

 رم یکی ریال ترضح ل هاش اس کر ۷ شی کد کس ساتن

 "راس ات یی لا ناس نال
 فرصت شو ہل اب ام وک یکے شے لات ۱ سس اس او

 ژان ال ار نام تاصس هتک لبو یزو سم ا تو ات یک الو

 حبس یر سر هان ں ٹچ یا ۳1 و مجتهد ام :ای سم یر ایس ےن باک کس

 گر یاب سورس یکم اکر ےک 3 اہم گے تیا تر

 ۱ 7 ؟ ےس ںاہ و ںیم تروس کی ضار بآ س سمت اب کم اکسیر ۱

 ۱ میاد شی اشد ترم توعد که ساپ یک ارزو ےس وس ےک

 تیام اےس آد یک اش کم کس لار ےس فرم یک ایز

 ہلکا ےن تب ےس نٹ تی کک ہہ ےس رم اکر ں کاپ سیر اک کا یا امر ےس

 حل اش وہ ال بس1 ابر سک تر یکی یم نور که رنو

 رش سم تورص یم رخ کا لوں تارا ۳

 < س دلت استو کت بییع نايس

PRرس  

 ےس ر کس شر شی تا اور لاردا ےس ن ! ر یکم تیداو ےن تنالاح



 عا

 ٰ شکر جس ےہ یک لر/رِد اہ کس الا ےس تار بع یک شمال

 یت سي نت ےہ لیل یر تہہ کی زا تقلص ردا قشر م السا
 ام ملحم کرا سرور لولو نا یبورارب تپ یا نرم کو 3. 9 22

 سلیم اھت لی روت کم ید 3 شکر اعلا £ زا شممالع. ا در ا اھت

 ۳ سون تاج سار کم یز عر ضا (للوم تضعرل دص ضس رو ثم

 سرت ںڑارو اد یکن آرت یز شاد جرا ےس پآ ڈال تا اج ایر ںیہ

 2 : ۱ ِ کس کے س نوود نزار ار کپ بط ا ےس ر طاع کیلی کرس
 کل ا نارق ره لپ ابذ وبس نعام مگ سگ دم
 ناب یمن مزضاح۔ کمیت اک ی تا امجد کمر فون پآ پا وک

 ےک انو ہرے لک یس سب تراس کر : روا 7 ار تورا

 فر یک تم الع “کے نایاب عامر فار ی ج یراق ترنم را تجاص
 4 2 لاو ےک آں یم اوم ےک کرک نر ۔ سہ ےل ندر چ کوم چ ا
 کت ۔ںو ںیہ اض اک

۱ ۱ 830 

 بت طفیل پس سیم مم ےہ
 ینا یہ او سی ابد بک اول ینا یر تسات نب اح رضب

 SACS اش سیرت بوم تا سرر ہک ایسا ۔ 2 تارا 9 روطس

 ۷1 گز ی راس ےس و کت سارت توش پاش آ ےس لو شا لک ےس

 ما ناز لیکن ناب رول ا تک تم سما با تلکس شم | و ت

 ê ہوکر

 راہو ۱ ۱ کس اش ناص ت مح نھ لا ین تہب اہ ن اح ت رضحر ب اصق۔ لس

 ۔ےت یر ںیئاعدرو شون اشک نگر اشک مش صدای
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 یمع رتو ۔ تی سخا و :
 كاشلا دلت هل - تنم لاَ

 بع لک نو مے یم تقلخ
 ات مک تلخ رک یک 1

 ےھت لک ۵ لا کی رصکراپبا
 ےل سیلک سالو لس لار

 ایس داو وہا ۔ اش وک ار باسی
 ارب لوا یو ںیم سر قشع ام ای

 هنیو نر ید.نانسضید ںآرض ید

 تہ طعم کما لالا کے ناک از ٰ
 ۳ ےک اضف ےک که ے اڑ ےک سارہ نایت شور وا ے اڑا

 ےس قلع و کت وک لاسر ناشی آن ابر وارد روا ڈا /ںٴی

 هم رم انک ام ۱
 لس کر رومال راستی نت ل

 نام اک تارا انا ےک ر سدا ناشر ا لوس
 ام تعا ن ارگ کچ تعا تورو رپ تایر

 نگر نیک یدک لا 2 ںوہ ا۔الل پا ون اطا

 تیام کل مچ س ناتو
 ےس لک با نا سروے و ریس ید وال ترضحب صحن یک تاو سا

 ید اب سی کر گرام سال مم عر کی ابی تشاڑالع ایر لطروا

 “لاقتامالع ۔ الص لر لاب ہل
 روال. داش زن یف لای. گڈ “نیو هس



۸ 

 ۔ کلکو م لئاش ےس موڈ

 ترک وک کی تاد سام لر مان بسر الو کم ۱

 لو ےس بس ار له ںی تروس کک تیر حب یا |« یا 27 ادعا وترد

 و ج ں یم باب ناس ےس ںیہ 3م اراق ا رر عن ںی = کو الو

 787 لیس واچ ےک ارع نل ا ایر را تم تسیوکع کی ال لی

 HAE ں۹ ۲٢ روا | اڑ نیو کت میک شا ۔ م ۱

 گیس زوم ترضحردا ام یاب سا او تزعا کر ہلطس درک
 ا ۳ ےس

 کم ا
 ۱ ۶م ۔الاڑ ار لومنشسا اےک ن اتسوہئپ كل نرمو مس Ar ر

 ۱ لو اک طرز اے لر تاج یز 1 ول اےس مے ر سر سد ھل ین

 ی رت بہ کپ ی تب می لے لس لوس اروا او روم ا یک

 ےک کود نوک و سرم تار راقت یپ ٥ ۔ یا یز اب یکن سر نم
 رد ورصد میڈ الإ ر ےھت مس الو 7 ۰ یے سوم رک ش رب ش "کود

 ۔صقم ام موس تیام نا وبا رس تک گل ویس اضاقلی اک

 ۱ ده ورم ایام تصح ام اکسس راه ںی رک یب

 ا ےک ےسر رکی جنت فریق الاب کل لود سں ورادا ۹

 ےک جو رب سس مکه تا یانی
 لاو - مشی طب لی و ۔ اسم کس ہی دن لار سے اپ

 ۱ مال. لر ب ا نر لالرظارفنص ا٤۵, تسالور اولا - هس

 موم ال تاج اوسر ال لپ تیب لپ ار - داس
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 راہ ۱ رس ےب ںورہاسا ایل نت لمراد رم او نیس اه

 اا ے نی یس اس ا بی اج نیگا ےس ےک بس. لو

 سو ےک نشہ ےس ہوا سرت نکس لکل زج کن کن

 ا و ےس ارگ لا شوفس سا پک ےہ فو مم ف رش م 7

 ب کش یر املا ڈو ج ےگ پر انشم یش ہری خام یے

 سنا لورو روا روح ور کافر

 سامان آی لاکا الع ےک ےس ورا کم ی ناسا راے

 تر سطل رر صح تس پ قتل
 - اٹ ای اف تو

 لیلا وصل فق راتب هس

 SS اول کیک 7 ؛ ںی میل طا کک

 ۔س رک تیزر الآن ول للسا تس منا ئے ررر تاند الوم

 ںوسالع اےک او وہاب کس ین اوتار و ا یر لا تعیجشو طض یش موم ما

 نار وصخ( ۔ تک ےت مرض وتس کں کا ےس ںوروش ی سار کو تکی
 کا یس تمام ور ںکو ہہ ت عنہ لم کتی اسلع روس ں ولرو اتم

 الاس ےک یب ےک س نو روش صوت اس ےک مارک ات گہ تاک

 ۱ ےک ےک اضن اےس رل ع اوت سار واہ بیر شیب سموم

 کاب لس و عزت
 نات نایک تک لص لیفت, زیپ کمک

 - اگر “ازم نارنج لیری اب ۔“ ابا مالع -
 لاخر ی ادع ذا رو ہال سو ر زر عو بط ۔ الص ہور ۔ 0  ا مرا

 هلس

 ےل
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 ۹ ا ۱ ۲ ۱
 ۔ سن قو رگ سس, لع تیب ا کن ا۔ انہ تمحاجج کد سم تر سم
 تہض یکے قم ارت یر ترضحبیلع, ا تر ی روپ لاو ترضعت رہا

 لو تنا تک زکر یی ورک ناں یہ یے ںومضا۔ایت یم اک ات ند

 رویا هست طافح تمام ںیم ع ےک یشن یارک تک ےن پاک ےہ
 وکر ازار حار چت فش ارز ار وقد اروا اض او اھکر سم کر ادا یاو عساس کک
 ابتکار ےس تبریک انا مم تصح تو ساب امت ام مک

 عیسی اف رفت اح "ظطف

 ! کمر یز را ایس ۔
 < نم اس یز عمار

 ری یک کس ںیہ نمک یسک ا ات ار اس تح

 رت ےک ترص آوا لاو لک و تہہ انت پار سیب ےہ فوق
 شرطی تم ی۔ ںی شاتاو رپ ساره ورد ےک ابرد کیه
 زاید یاس جاوا ید اپ ۔ ےس یک تی ایر یل نا پاسا ید 4 ا ںیہ

 ماس لاح ارپ ب اج ہور وا ںررززجاص: وکر کمک شنای اپ رد
 هاطساو ۔ لیفت شوہر ف ےس ل اص تاوعو۔ سرع نوفس

 العا نیم تالساش'
ss +800هاسب< نال اجر  

 سل کو ام تش رت وس وک ET ےک ےس رخ ہو یس لوم

 تیغفیکی ی رس تبحایبا یر تو انیس اکا افرا بحۓ تیغ ل د

 ( نو لالرٹسا-روہا) سب اہ عوبط' اگ تمالوراولا ر - عن ےس
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 ٰ رس ها۵ تم سل کر بت کی جم اس

 یر عنایت ےس کک طا طور بایت کن ات

 یر یا الو ترس ےک ار افلاس سیمی لون“ ترواضہ اج

 ٰ ےہ یس اروا ترم برم کم ناتس ای مم سا, یم لات حب

 ستم رت مستر کت ترضح ی اع هم جسر زر اور

 سارا یر کت عیب فوم اقسام
 ویسی وس اس لاسر لسان اجتانیاےس ن4۵ < نرج

 سن اض یل بت ر وشو سیم ین ےس یک ٹثرضح ےس الساب اع تی

 ۔ ےس لژ رر رص خ

 ام یئالسا سم ناتتسک 4ز ۱

 ےس سر ما لنز موس هنا داع س ناتسکاب

 نرْٹآرافا تط یر سور دوا یاو راب ام شاشا تط کک ناسا

 ون انس طر نفع تقی تیر ۱
 : انکی یکے ےہامم لال 7 صل ترک اولی ئو تروا 7 وص بر

 رونسد ی اساس میل وتحب ےس 7 تل شر وگو روم

 تلاخرکت ایفرو لوصا ا لہ اعلا ےس سادوا ان ناتسکإیروتسد

 ریل امت کہ مور روتر سا الم  انارکق االس ےک السا نئ اوج کرک
 لعاب ےس کا عمه رمان ےل ےک کک اظ کوس

 رو زره زا نع ےس ےس یس ں

 روا ےس زمو ورف رکن ( وا ےس رب 6 یس مک

 ۔ ےس ید تزاجا کے مان

 رم شور - لاغر ااو نر 1
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 سج یک نے ر ص تلة سو ہد ازم ےک ر وہقردص مک
 1 رار رتل روک اخد السر اد ات را دی روم, اص

 بلاک تنسو نآرق

 اٹ ےک یسلا هک تک ۱

 تم از
 ۱ ا ت قلعت او یالساہ تاس ےک کام

 باس کر وا یر اص و ی ایس اس ےک ساک لب ۔ ۳م
 ۱ رفت مت ملا ازآن اتسکا ےس سحان ا

 at انا ےس کب کل رگ[ب ب داسو اسو .-د

 تے اےس مر بز ےل ےک تعال روا امن ا تان

 ۱ 4 وک ور ںیہ کک تا ر

 نر و یر ك

 ارس < .د

 رور ن هم ی کد تاصلا ف

 ایا نولو ےل کار تفر « تذس طاع روا تیوب حو ۾ دا

 لمس یی انک شد نفت یب ےک ر یصسه انا ۔ رس

 ` ۔ تاتا زص ےک نس .

 AT فسا وتاب یت تم نک - یه

 ۳ شش تی

 NET ہہ الا و

 کت نیہ تین تلخ نایزرواعیلق

 - ےیل پر ب۷ داور ساب
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 امارات آپ

 ار ےس تا قاس کو تحالف یک مايلط . 3

 مرا نمر قالسا ںیم نره تی قلا ی سط د
 میلا ںیم ںی ہد سیل ما کر اور یواش روا لا. ۹

 اسد لی ررار ل زرشک 1

 لولی واں لاول تہ ترس یر ارس رس کن امن یی را یی الغ روو و

 اب یقین اس گم کس ارد ان وو

 ۔ چی درت کی رش مولع .ژ

 دا اتش ای حسو ںیم لوصح فرخ ےک کیک ۔ ر

 می کئ اذیں وار س نر | ج

 ضرب -+ ر -پ
  اباش لی هرو ت( رر ی اکے کک ںی داساودو جرازع ۔

 هی ےک مانور لابو نام فذ ساره ات

 ۱ ین نانی ششم ماسک س سجاد ںیم لیہ یا نمامایق

 ۱ ۔ ےک وہ رم ان اک ایقادو ثراوےک خ ند ےس آر وا ےک رر

 تار ور ناکارہ ےس نہال ںیم لکو ایا و ۱
 پای ےک ندا کی خرپ تی ترا ت تایشاحم

 اف حق او ےک ی زر

 تسر رہ زم تی نا عالم عروض روا ن اسکی یب اج سیم کا ب

 اتکا زامراک اد ورم رج و لگ ںیہ

 1 ان کی داور 1 کد مع یون تیس اکر سس یو هر رخو کک
 صو ایس هل در اک کشید اص کروم ی1 ام -

 وس تی کب
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 تا
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 ایر یر وک( ترا تربو تحت تعارزر سل ا د
 ال وم موی صیصخ تکی دابآکں تای م

 تنفس ان یاسر و ضکن وکو نا انس ےک ور و
 - ۔لوہ ۃررافہپ قذر پ اتلاوب اکا یہ `
 انت
 ۱ دید ےہ یے مت ات ایی سا -

 ۱ درب لیک ی کہ تاب دور شکن ا ماو کن ینا ےک

 زط لر اد ورسو ص3« نت بق رع + ای ںیم کک -و
 نو ات الخور و قالغا بر نو یر اکا نظم عا یک با را ت توخاعم

 ا روا تاہم ار ہو تب ںیم  ےوہ

 نو سل تے ےک ےن کا قالخایالسا ت
 ٰ ارس مولا مماق تک تیام با

 ۔اتوراہاض رواں وتر وص اتر وسوا یزابدام ۔ 2 3

 کر کل عل اےس ناپ یر وری ار سد اسکناس -د
 لے رپ ےک وا یا اسرعروا ی ںی ۱

 را ؛ اض وقل کا « لول ترا ر تم ت الصارم لس

 روا لاد انکل عو کت ہلاک وا ت اک ہود ترا ت

 رایت او و رج
 2 بلند اوص

 نیئام ری اظنحکق تم یت اتالع | قوقحقاتالجو تح كی ںیم كلم
 ا وادا وتو لایک

 ¢ تاع اتصاروار ومرت کی ر رپ ںیم نت
 ۔ نو تش را ےک ودع رش یکت یر شق 2 و ےہ

۳ 



۱۳ ۵ 

 و تع: لاو نام کت لقا تک« ےک یو رش ناکا
 0پ (“۔لئ کی امہروا یدارآ یک وسر رسم یکن اردا تلخی ۱ تلا

 رہن و قوای وتس کوا تان ںیم کر

 راز لک رام هم ا2 دتراوادسنا
 ر الع یر د اع سان راس ار آق افلاپ رو خش لا ی ایکو حسب

 ۰ -اوروظنم ناتا ی رض السا
 ۔ ےہ اک رکے لبصعتیر وٹض راضتخار ظر ۽ ٹو

 تلی امالوم سرش اس
 ےس ےس ۳ ۲ ۰ جج 7

 ۱ کچ کہ یا کک توو ضم یل روف کن انسا سم ۳
 لوس ترضعتوا یر ما کر اجر اس سا لّژار ےک لک بیت اهم ایت لوس ترش امر اچ کف کج سا ےن ںوئاھچہر کسر امت
 ۔ الصح سس اے یر یت ارپ ام تباہ ےک هدر ارو لعصا

 راولشح وز که هد لو رار مر 2 یش تب مصحسر ارج سا تروح

 فشار م کت قوس: وا ے تہ ناور یک دو قم جم
 راج ترم ارو رر بش ةتسدرو ناز ! ددم 1 سم ی او اس ارد ٰ ےتردر ریس

 ٰ ٰ ات سی
 سم ےس امت کک نور ون یہ انت کل دے مے ام فرار ابا رہ ۳۷ ےس : ےک

 تد اش روا ےک یو آں یم ةیس- نو ایر برش ں ی لدا تعسر تک یف روا ےک یو کس مے ےس صر یکے فش
 ۶ ے اچو ب ہیصت

 رر تصحروا لم یھب ۶ کت اروضق اروا ےل هلو و یک

 روح ال نسژوریف - لاج یی اہبع ۔ الص نیوہررس ۔ مل

 رو | رویداد ۔روہال ںی پب رکو ی ا۵ا ترو رب ارت | و



۳ 

 وک ڈیرہ مز یس ےیسو راہ لا - 2 ترش یڈنیلوار
 رد ایٹ صحن لر کمپ آ ۱ رھ ۲ ٦ 1 یک

 حس یکبار لا

 ارم نویس لا ۶ نیل ی ںوروز کچ بحس ہک

 تم تف رسا قاب ام وع ا ایر لر روا رس نت اهل اس سرش | ےک

 ےس وا ۔ ناو حس تا نیم یا و

 2 رپ تزگر ےک تال اھ ا الو نسل ےن یب تر. . اب اول ر وزر نام ۱
 رز برجا سان ۳ 5 9 ۳ و

 a /س سل 7-0 ۳ کد اه يشلع

 ےس ل وٹس کا انروحا عد ٹل ثر روا تیل اف اد تر

 ۱ ۔وہ فی اب وص و اروا یم حس. | یخ بل یکم لس یر م

Aبتن لم زند ۔ ےس اح ابال بیرت مان "یاسا  

 EY ترشح یگ ید ترعر اپ جت ی

 ۱ ےک حاص شفا یز ام منم تر بمعہ مد کسا ن ا ےک ناک یی را

 رے روب نیکی بیخ تقو سا ۱ لاد ج ےل Er ي رر ا

 ۔ ےھت ےس ر را

 ۱ ت7 اوص کپ آے رم OIL ل رقت ےک ں وہتغ س 7

 را ایایٹ بانک اردا ای نام: یس تا ور اداری
 ۱ - ےک رت قبب حاص 0 اسی برس سام ۱ ید تہب بآ

 تم وار رص

 دولت رت - لاغ ی لہ ۔ الم نہر - هلس
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 نج را ارور فسا سکس نا تر بحر اھت الو ہر رتح
 وک موم تح بحاص ماشو | لعب ترص کر وارا رکی ےگ ارش ےھت ۱
 ردص . - جز نت ایسوس تو کد توعد یب رک

 ٠ زاد ضع ںوی ںی ستا تفکر آل مت ااو زازعا تیام توصم
 م نوت ل تاج یالسارو ہد نچ نیت لاک نآرقت پ آہ کے سو
 هم میکرد وات یش یکل تاس ی خا ےک ناکا ومد صم کڑے

 دری یلطر ر اقروا اٹ هرعو لیک کے اراک س ا ر لا مر ترضح

 نصا قارب ورم ن ل ہں ا ےس مزعردا یو ڑی تنکی روپ ننوت
 میشروا ٹیم لبا«یولر یا سیب ر ین ارم یر سہی با اکر ردد
 ۱ ۔ ےہ لس لب ےس نرل ما نار قر کت اح

 ٰ ےہ ۱

 راک اش دق اما شات قید یکم کردم ۱

 تط یش ادد ص ریا اع تسرض یریلحر ا رے تعما خر تضح
 a کے ہر رام بل رسا اس ید اروا رت آر ہک ل یز بسے

 صفہ عبود پنوس تار حا ےک ںی یم کم اک لک تس ایر

 مد فا ٠ سر وو روغ ا قاری تب ر تارتمکل رب سر اریتتسآ

 شفت کی کم لع امر ےک جم مصرف حر ےس طعم ی
 3 را مک ےس E ےک ل رج شکم درو رت ام 2۹

 حس تب الکل ور اج. ناووازع ےک سرو سرد سیر علم ہن

 ۔ سر لوس ںی تسد کی زیہ ا تصح بح اص ای الر” ت رطح ۔ ےس
 مکر رب استیل تقر رے شخ ےس ناو لور یت اصل تسش کن ا تصح
 جج رس تزمعتراصہ روا یراش مکن ار ترا ات ایفای اب 11
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 سخن آان کیک۔ ای قا کس یمن قشم ابتساروا زنا ل اسم
 آی لیتر یا اشنا سرت مش اذن سا ےک ار ایل

 ,ایعے نت تووہ ص اا ۔ NA شش رو یرو ےہ کسی شدم

 کی ی نافس پا یر جنرال ساپ ےک گر طحت عاب بل

 سر مرام ار لوک کش ےک ۱

 گیا لع ترا ںیم یکتا مصر ےہ عمر اخد وا ای اپ

 یوم ترضحوا تی از

 تقی هر ےز تامیلس ام کل واتس هم ہک گنا

 ۔ ےک حسر لاک تس احا روا تیک چه سوت

 ی لوس کل وزال ٰیعاروارب ر وومنم
 ےک تر ےہ ےک ےن کا ںی ق ارن اود اخت ںیم ناس مت هوم ےھت

 سا یر سس ےک ےس ر اص ےک جتسا

 ۱ ار لوماو رو تم یس ےک اب اب و اتم انا سه ےک نیل

 ۱ روس مر روا سنتا ا 7 اع ن ایہ لس و قع اک تم رت 4

 رر لب تفت ساواک اےس سس
 را راغازرم یک وک ایام یک سک د ا ہرای وک سری مرتب

 ل یک نوع اکر ےن ہر اتو اردا شرر وعوم حسد دج «ین ا ںامہج ےن

 ےہ ۱ “یکی کر الوا نوا ںوڑوسوکں ویر[ درج

 5 ی دم مجیب ی رہن از ریمل ےب اا

 ۱ 0007 ریلی ناڈو یم تاب او ااو اد تس الو رإولا -

 تص 2 یراعز ںیہ کن یم تاغ نا یر وچ کسی موعد وضو ھل
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 دپ یم قع ن ارگ ا یادداشت ےس عا خر ا

 روا ےک کسر سا رج ےک دا 2 یق لپ اھ سر وشاید تراش کک

 وام رها دد بو کت معا (متو ت اعطا ےس اک ی کاب یک ا

 روپ اتیا یس دا ںیہ کم تایر کن وہ کسی سا نصاب یتا
 سای نزن ںوہ ےک معلق اتروطلدو ا ںی کیا یس ےک شورا سی

 ہو یم ار روا ےسو اینکر رکنا ےس ںی کیر تر شر سما لو

 برق ایمن نکی رم ضد یکوکں مدل وکی سا ںی
 ادب ںیم سا اکی نویس نانی

 G) )ا ااغ ارم تص سس ت ص لوا صح قګ ا رر

 تطاس سا ے لضتص اق ےہ اے ے آخ ابن کت عاج یرہددا یر “یے

 س سنتر من ےہ لص اں یب اسے ت تط ساون ہای سای اشوک( یت مجاز

 ص) الغاز 2ب وع قار EES در ناطلسترو سرب روات ا قیم

 ۱ ےس ےب حر مان اسارت نکن ناف ی ارا تل ددر رل تس سایت ےس

 2چت مشت از سهم فن وک کت تملک یتا ےہ یر اس ا اعراواثر گا

 و وہ دج ہت کج یر یسک تای ات

 ولم کت کاب ہنی اروا ام رتو قق وا ےس طاستصاو ہن اپ ارب تضایروس

 ۱/9 ص العأروا یر ار و مش تس شکن ا / انس یھ روا ےس اوراس

 ( بحاصازرم <عر لو اط تلاسر خر ر سهم تر طناز سو تمانع تع

 ۔لاشرو ا کک باد ےہ میں لاخرتضر ےا اکر اجود ویچ با هک

 ے_ لوضف ی زتو [ جو اح هبا ےس لوزناکا اخر وم ےس ناسا

 دامن طس اکر 7 اب اچ اتو ےہ نم

 بصاصاز رم - م - ری طرق مضر ۱
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 کو بالا کتیا برو ارم 2 یا نی رکن شا یو رلق مارو 7

 و 7 اھت کر طاب شرف سا ےن لو الس صل 2

 2لدب ارب وقد و یگ الم سی تل : درک و روش یس ردص تم یلو روز ۳

 ول ےس انس ارے رپ یم کک یم نوا سارا 2

 تام از توجہ ڈس مع اساراربس لک للت تاتو یک

 شرم وز کن قوت یکم وکن فال بس تالق کت شدا یک
 زومترضع- ےس ر ےن رب لر یاس عج کت و یاس ا اهل رز ےک ۱

 تيم سل وا تمص سیکس سا ماس ےس رور الع قب رس ی وا

 ہم لاک اں یک تار 7س ھے یہ ےکت طظ افح یک یرفلصن یدک
۱ 4 o هک تک مو ست نم ور کرا اس را تروح 

 شک لر ےک وہ ےن لو بحاص تر ارگ آت قو کک ورت ۱

 ۔ ارایه مکه کس کی طالب باری ۱

 لوح ا ال وہےئ و كس امیتساصع سم ںوقت ثپسا یاسر یی
 کسب لین یا ما ار ایم ںیم سی

 وای اح ا انکی ب اخر ب کت صولع میٹ لیہ ڈرو گر نس وہ ان ںی ۔ هل

 دص نآرقلا ةد امت -دصامالغ ازہر . - بس رک (
  EEمتاخر  لوست ن کیو وشراب ر نیمی ای

 تا س٣۳ ہوس ہ-امےیلع“+ و سج
 ن يا دکن اخد یی ناتمام موقت دل یوم ثسواحا - هلَس

 یہ ال نیا وتاخان ایل لوسد ت زم ول نیت نم ارق

 (دجا نار ریما حلا وتن اور ايب نالا رخ انا نتف ب اولا فل یلیرتر ی دج

 یی ناک مش یتش ع روس 3م بو اذكر نية ةعاساا مقتل باب

 و بک اتم ا باولا - ۱ تیر یش د بآن ا نا یک کاک ییہ



۳ 

 ۔اض اوہ نسوا اس تباہہ تس طے اما اب آں تشل ان یک حس اص ازم

 بح اص از پ٢ س ساروا ایاورکمح لا ٹل لاوثاد اضتہ ےس بحاصازرم ۱
 ۔ باف امت تب ارتا ےک یب ےل او ےک کک

 ممه ۳ ۱ ۱ سا

 انا)وتضزوا ی لس اتر ار
 لیاعیناضلات بحاص یر ودوم لع اولا للو م ناب ےک ی السا تع 2 ۱ ۱

 نواحی تر یییض و تر وا تاج لت لی السر م ات اک ادا ںی

 یر ےہ فالتحنا اتر کہ الع ضر مسلما حت علیک ٣ ےن

 تص اھم ت الکحا ےس تایر طنف کز | جیک ایل ع یر و چال تصح حرط
 2ک ے رب e ۰ رم . هل ریوی

 ری ی ںی “ت ایطخ وا ںوتراہع لعج'ى نیر ےس ایخ امت اتکا ےس

 ۔ مر لعر ص | اماد وہ ترضحشنعس ہ۸ل اق او اضتس ےک اڑ رم دم ڑا ۔ ےل

 ۱ براتی که حر الخ ۱ لا سو فکر نی
 ا۹۰ ے رت ۵ دم لح اطرد داخا

 صر بات نرم یس یک 2 ننعلر وا لوہا سیلی ںیم باخ ےن سی

 رع ال۶ ارس
 ٹر ایم اروا ےس تیکه میگی کت بک نال گن وب تک ات نا 7

 لولد a نتدالوا لگن رب = بلوت روا هحس ابر او ےس

 عا م الغ مس لسا ټال هک و “ےک ںیم رقص ہد ۔ید اکرم مکا
 لگلاپ ںیم مز ےس( ید ا امالا ۔ لل مر لاو ےن آر کے یہ ہی ہال - هل
 فسر یر اہ توک ارپ ید م و لع اےک قو کس شیلا رط تہ
 ۔ یو ات بوح ہد یکم لنا ست اسکین ۔ یک لصاح

 بحاص یرور وم الو مش شم ٣٣م نر ےاحار هسمجر

 یفص لکا ۔یراچ)
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Eےک اکے  atس اے بآ۔ ةت_تاضا عا کی د وہ لاو رب ںوصح  
 ین ست بحاص یو دوو صم ا یکی وط یی ر را کت قم
 . ات ماپ یاسا ںی ئادد لد ےک پک

 تر رو

 یرعد کک نیعجا یدو شا ار ےہ تب سیر ص
 نوحسار رج« سرو رومی کر E اہل اروا ےس اوہ اب ۱

Eیزادہ ےب هوس احتساب ی کہو زوا نبوی  

 کک ER تسرق کن درج جی درج ہی اعہیتلد

 اص دووم اوہ غصہ نہ ات سر طر ےک ماو ریہ کر یہ ئر سد عا ری
 او تر یر احا مو شب ےہ بلا اک اک "توت یر اما یر با ر

 یال منا س ںوہاد اکے ک “۶ن ید ھو سیتی لم ےس ناابرسحاص

 دم ند ےس ماو دکر کس ق اکے لیکے رس بے کک و

 راکت ترقی لا لیک سر متل ھار و ات نک تال 0

 رہ اتتاپ ہو رت نام کی رامتیرذاہ وے سیا سیم تماس ومن
 2م نیو ےاج ام ہر “ےل یک سکه هم شرک 1

 ےل ص ےس ن و کور کد عا کا سی ام یک بقت وال ھ7 د

 راز ارم ید لرب ری ید ال تی او ۶ ا سس تایر رتو ۳ الاطر ارل نا

 ۲م یززسا تع ر بات تن ۳

 ۔ہ تی [- سہ ص هروس ۔

 بوس “لکم تبا هم باتکَلا کنش لنا ید لاو ۔ هل
 ی رح وج ے۰٠رد

 هباشلام نیخیتیف خیز و سم لی نام اعم تبسم 1
 ہللا لا كا ا7 لاسه ليها عاختبا انشا ا کافتتبا بم

 (یتصاوگ/ یراچر

 ہم E ی. کک
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 ۔ں ےس ےس تاہاششم ےک اس یکم یا طا ان نو ایا ےس ے رد اوا ےک

 ایل ےک ا اب قرف ےس تب یکم بہ نایت هیچ وسا
 ہا زر فور شاپ ےک ت قیتح کک ن یحیرک صدد ایی ب نح لک۔ ےس

 فر احیکس فید راک آن ٹر ہک ا هسر اپ ےہ ان لا بعدا نوک ٦

 جیا اچ اہک: چسایآں روم ف ایت یا
 ہلاک 'ولو دک( عاش ےک وپ ےن ایشو شر اس ساب ےس ۶ و یر وہ از ترشح

 ۳ اج تو ہک برف ارس س ۔ انس ام آں یہ ناش سود ےس ی وا 4

 هل سد گرد شیر زو 0 1ک ال ی / سروش ل ئت اض نر ےک تہ( وو

 بلاطمو حج, انہ ےک کر ت ںی شور یک یوم ٹیم احارکب حاس ئار رارم

 لام ا اک اھ اتم کا ےھت برس تسصسار ہار 7 یس شش 2ک لس 172 ےک

ت ارجو تال اسے کرم سا نو کج لای نر سس چپس ا
 روا ال انچ اوکة

 سر اما ےس کسر مو مارا کروم شمال قاکه ی ےک ےک اس اصولا

 ۔ سہ تروم یک

 کیلا بم ع تل بو بن حسنی زا ارم الغر ا اکس جے ےل یبا کک سا
 یک تمد کا 2 ایکس مکے یکے و امری سارق ںی ؛ ےس اوہ اس ع شن

 طفل که رپ عج ےس کرب لی مالک ںیہ تکیے هک نا
 تہ ا ر سل سے یہ تر اس1 ےس سس اسی سک ےس یک چک کس راس ام ےک

 ےس کراس ا٠ سم ککے ع ےس یاب ےب تسامشریةا وب فر وا تار لوصا

 _ مشلاپزایحلار - مد یمن اب یی ےس ےک ایتپمرپ نقر اا

 ۶ص
 مان رم ےس ید ےس مر 2٣ 2 7 و ی تاب 7 - دج

 انتکد دع ن لکھ ب ما نیم ہلملا یف نوخس اڑا( ف صوم تیر
 7 ے رہ حج بلا ےک وہا بی ا ےس

 < تنم ہروس دس بان یوا لا کیا

 ۰ سر لال طا - تصح رو ہال لیلی ب ی ی وی ۔ ال2 تسالو ارث ا ےل
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 ۱ نفرت سلوک مت »سا ج جک نحر لع یلدا لوس ترضح

 روہال اک کس لا کو یر ےس نر مد ےس تا بال بس

 ےن سما ی ےل کز نرش ریا اک کس عنصر اوہ تح اہک
 ۔ی تر شیر السا تار زنیم کٹ یوم نرگس نژاہو لرد

 ۱ پے هر تمام ترس اض تند یک یم س 7

 ۔ںم لو نم نکی تیمم لا # ا اروا ا ےس کی یار اتنا ےک ےک
 بنا آ2 رس سرسره کل ںی ری رر یک ریسک

 رم ریو زتو تیمور وہ عقرب و ساز جراف نات ۱

 یس ےس 4ا اصر ےل ا ایل ےک سا یک

 ۔ کت فلا یک

 نیز شیک قدم اک یر ےھت تز وفا ناور لع E ر ترار یسک ۵ س

 ےن اٹک نص یڑڈر قیس قریب حرط کی یک یا

 الم یا سهم ق کر ات سس ں وعادوا اصع س قم ۔ ےہ
 د س 2 اگ ن کر ویسم یک سذ۷

 را ےس عسل وکی رج ںیہ ت ار یکے الس ہر کک کی سکے کن ال
 مکر -7 یر لس ت تار او شر ا ےک اعر اس ےک کامن ادوار پوی روا بسب گم

 ناز مات آی رد نازک < یگ سیاح ا ی

 ونو رج ں اور لل امت ںی تے ہو اڑ تم نیا یک هی ورک ود کس یاس

 5 هر فی وت س ار کس ں یی دہ لاش سز امت سس عرب عصا

 (ےا ی ناصا ̂ ناتتہوکر شان اڑور-و ۲+4 یررج ۹ر ہر ۱

 ارم ال قوس اپ سار قیاس قیس نیکو سم اتا حج - هل

 ٰ 080 یت قدر کل سادگی نا
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 هجا ایا ار نکل قو توس اوہ هس

 مل ایقار ناو شراب ۓر ےن قحوک ورد ورم ہو

 ترا لا ھی هز ور تو

 سس ایل ےککر ا اج اے تع شا گرم ےئل وج ریس ینا یررسا) تضخ

 تغسل ول لاد روا ل اوس ءل ورم ےک کاور سرخ ن ا تاھلاسر ید

 ےک با قوم تو رش سس تمت مل ار لج ترم ےس تسد ] ا/ یش /

 عابر ےک پ آل ایخ ٤ی زون خ ۔ امن ات سروس کن یر تسع اشا شی حس شپ

 ۱ ات اپ یکی کم
 یراعلاسن کپ اس یسب رس کس ےس نیل ےک هژوب تفس

 ملا ایں ےہ عر اکر یر * جم تک ام انڈا روس ےل بول اوم

 "اھت ل ںیہ ۰س زا تم ب ےسایل اا د دالا ری ےس

 مات گپ ال ۔ ناف ی دول كس نم اوز ےک ا خو یش اوتو ہی یک آ

 : ےن تر رپ فرض می رامت یک اسر سا تام

EE Sew]تیا باک ورد پن لی ات نشر  

 ٹر امار ےس یک ہت ات اب حالصاو 9 ارم
 با 22 یری ن اروا ب تام احا اما نجس ل ارے و

 حتا / ار راک بسا ارج تم را ل ]اج کی رام یر رکی طح یکی کہہ من ےک

 تاوقرس ۔ ےک سس الو بم ےس ناونع کس جب مح ےس بانی بسا

 رسیور نم تی قم 71 وم  اشحلا اک ۱ ئ7 سلا ےک بز

 کک ض لعبا فاعور سس ےک ام ارض تیر شش کار اپ اتا کی و

 ےک نیلی ارا اک صفر کج اپ اج ایا ے روا ع سخن

 ۳ فوم ی غ | شنا نو لات کا سی اھت تھک ت تسزاع یز یل
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 ول یز تیز کت کس ملام ادخ عيد( سا تن اب
 نم اہ لہر رھا ی ایرو ی اج سیم یک ا٦ قر شام. یسااصا سزا
 نلارحا حالصا کت اوتس کل و ےس ےک م نیل اځ و زور تح

 - امیر ت تی یم وطن 21 ایہ روات حت ےک ۱

 لاو لاسر ق اب ےک ن 7 ےس ترت ی رو ص شا در سہ ر جرا
 ترطعو تسر انا یونس ی یا نا - ام سل اع کن اش یزاتسا لا
 ۔اھت کس یخ اند كس سا ی اسیر یتا یک کب ے ت ف ےک

 سں وی کت داقمش کو ضعاحربدر ای یہی ینا سا

 لع لا کیجے لع۔ ےس ہر رج لوس ند ےب لتس ی الت
 ۳ ۔ ںی حس مارا تی اکی لوی رج

 راشرتلا لجس لی و ۱

 تر ی تعاشا رس! رش یاسر عن
 ےس ط ناکرار لر ےک بطر دجروا تاضحٹ سد علا , یس وش یں مت

 تعا سس, IIE ےک ےن زادہ ر کل یر نا م

 (ل ورم ےب سو ےک ناتا تک قرب 227 رم منی تو سرا
 ؛ لش ثم ګان ورب کر ی لو ہو :لوصف

 ۱ قحزاو سو یبوست هرس ترسو زا ء رسا« ین یوم

 ۱ روا ںوتحو یہ اريل ات تایم تک وج ہے و نک سیا ری ترس

 باث الا ةبیط جو جفک هستم ںوتخر
 ںیم کی کس تک امن او اش قالیصم اک ای ۱ ق ےک تغرد

 دال تورا ںاقہ ییا بع نص نسو ہور ۔ ےل

 ۱ - ۲ تی آو میم یا ہوس لس



۱ ۱ ۱۳ ۱ 

 ںیم ماع بنا چکی کرم تی هریک اختر ں یخ.
 نتنرور ساروا یہ تہ السی - اقا ای اف ل ازرا قوم یر ضس کیا اک

 ۔ تک تمہ ےس ر یا اما کر او و اد تل اوز رر کٹ حق نیر سم
 ےس ےک ات ست بزاج اک اکر هے اسر س زر و
 لبف قید لیٹر کہ اء بیل بق کسا ! ںاہ۔ اھت ترس لک تم ادا
 تشیع ےس

 مامی روم 2 ۰ یلص ء چ ۱
 تاب من ء ےس نر ےس ہا طن

 یاس لا تک سنی سا 5 ومر ق بلب انالوس رانا

 ۱ 7 ےگ رک ش یم سم یر کت ایقاورکت دانا[! اعورروا

 و سہ دست تو س طرح او سا اگل ہی اک نال وم ترضح- هد دل 5

 یار ومن انا بص شو یی بک آت زور یکاپ حس اردا ےہ باوا
 ۔ ں عسل صام تاب

 ۱ ےس

 لاو يروا تاو ی کالو تر.
 ت برا دہر شرب سش اتت یب ےہ سنز اض تلو تح

 امت مطب ماشعز اض ہہ ےک ک اہ شا ےک لاش قید کرمی نور کروا
 نا مہ سرہ تو سسر ی ز راس تس اپ كس تی شم سو ہمت 1 ۳م 7 . یوم ےگ

 لو کر اجور قلاعرو/ حالم اوکو ؛تعاشار خیل ٦ت ولستارابع

 اےک لاس رپ ںیم تیکم ےس آ ۔ یر کں یم تیغ لار رخ سرور
 نیم گ/رایتخا تروص ی نم عترت ام ا اڑ کیک
 ھر کرا اکے ان یت سین سم تر ضم کب اہ گر کپ آے اں یم ںیم
 ن ۱ نل اتے لںڈ ای ردا ےھسردنکردا رپ رالشرردا 2 ی یر رس



a"۳م ۱  

 1 نر تور نی 7 ستار ما کش اوع ین

 و در ندا حسی 2 یون رد اقا ضب ۔ قاما یدرق
 و یو تو سرا و ھ0

 گاف ےس اگے اک آر تست ۔ نات دوپ بوت سب ۔اھت
 ۳ وہ ی یر شب لو یار رس ما گیلا ے کے د

 ۳ ےس ای نا نم ت( افر SSE ےک ا ہلا ۔ ےک الب

 ور ار یر جات قوا ری نر کرک ع ات الواد وہ

 ۰ جگ مزا رار یوکے ںی تلاع ا تیس

 "ِ قلم بیل کپ اب ہم بل او یت لو اگ راس شم ٰ
 ٠ تو تیک اید از آں یاو ےس فیل اینک شو

 اٹ اسم ت فام یک انتی ںی ےن مر ا | درک ینا یک
 ٰ رو و نی یر وم یک تضع £ ت رر ویال لار امت اوو

 2 هو حاس لیا | علوم ترضع ہزامرو اوٹ ای روک لع
 ۱ تا گے اوت سن اڑ رت ہت تو اک نہ ا

 00203 ب آں تیس یک ا یل ےک اعزام نر بک

 ٠ تقف تف ےک نران چی تر از ن اصمت نوا نیو کک کک
 ی اب میکسر ا ول چ ہجر نم ںیم + اما ےس
 ۱ 2 اي /اعع رنو ریپ تدا یر ےک ںیم تو سا اف ایم
 ہی نی یی ےہ هاچ 7 قلم رے سر ایس ۳

 ۳ ورشو ر ERT تب "تیلور اوت" ا

 اکے طا اسوہ ےہ یکایک برش تط یں واک یب سایہ کا ازرق
 ان یم ند تیر تر ترس تو

 اکو



۳۹ 

 ہی ندرزیع تانو يا يا ته ناب ۱

 لول« هک دلار گور اکو ےن

 هس یل اسراچددا اس ارگ دوڑا ص ت تو سا. ای

 بیص ورگ یس زا کر
 ۱ ست و سا لی چپ

 رنو کام باط قوا بطق ترضحر س ناس ۳۹
 ال فل شکیب ےک بیت و رہ ری رک ب حس
 گرجا یبا 2 یاب سلیم نر نود ےس تلافوو آب بصاص ی امہ ےک

 ۹ * ںی آں یں امیہ

 4 یی او ت انو ف سکی مت از بحاصر اصر ابال و ۱ ۱

 پآن یکے تم الس پک تاب رانی ںوئ اگے ک لاسيما کوک
 اھ از رہ یر تر اما کے ےم اس خم الغ وت ش تاع ق ےہ ۱

 جس ا اے یس ایمان سا ر یک کرک ےس ےن ڈر هری یا

 - ںیہ ار نیت کرم
 لیوا انت ام اھھکک سا ات روس نشر نا

 بص اصر نر یگ و ور لاد یک دارج اصر یم فرش ام ٤نا

 4تا جت رک

9 PIE PONE 

 ۔ یس قش کپ آمد کر یل آں تس گک

 . لاق ام الع۔ نم ادم موسی رب سہل ی ونفس لس

 تم داد ورم لیا اوم ترزمح ت انو د بتسالاح ۵م "تر لو اولا ۔ ۳

 بت پحا صر اصر بازو



 قرف نوا نیر سیل
 ۱ ؛یب بنام کی ایر اء یوم ترول یو ا لوزوم سینا

 کراس نرو لوز بیا کام بلو تین کمی ات تہ اور

 ۱ تفکر و رولا ۵ IR شمار کرا ا زیان ےک لون شیو ںیم لوم
 ۰ کی کک ا ہہو شک کاش هیت ال 0 ۳۳ حرف
 3 گار واں دق یں وت إو رک سرد تس ی استار لایت اکر مک
 ۱ و, تشیع زوم قانع کت ہازدت ر اب و گرم

 ۱ هم سیر روت اقف ولک ما ميل 2 ایم
 ۱ لیتر تس رو تشکر 7 ںی وکی دوو ے7 ٰ

E۱ ۳ هلاال زا رخ رم تسيل  
 َ 7 ۳ ہک 2 دیکر اولش وا ےس ںی یوا

 وا یلدا کر یراو رب ں ولو س + تایر اتو یاو چاچ یک سک سارا
P24۲ ع رام یم ںولاس ی1 کابل ےک ے رو یم سی رم ںی,  

 : ِ ورم 07 ار کیک ابا ےس وصحبر وو زکات

 کک قت یر سش تب فتو لوکس لا, سو
 ۲ ےل اک لکا تخت حرم کف اصالت پلو
 ۱ دو گم کن وج وار یک قت ےن یا کسر

 ٍ 420--8 ٠

 4 7 ےس پس اہ



+ 

 0 دہ ag ۔_ ےس ہوس ۔

 دیدیم رد تبسم و و ۱

 تنگی ول آں یر پلر طخ یر PISS رم نئ ای یت
 ویلے ےک لک پ آں مکاں یک ات ںی جلے یم
 ےن پآ ۳9 کروم گیس :ںوم تسر تے آں ایا برف بک

 ظفاح با - 7 اہ ےہ اف ايد«
 ؛شزا ات کو ول سور ف ےل ےک ج رل سټ سب پخ اعا دیم

 رحم رطح ےل هوم ل ایک فا الا - یک ترش یم کل سوا اتو رر كسب

 سی روا ی اشک نوش اإ وکب ح اص صور و شی ا ۔ امر

 داتا ل OIL ۔ےہ ار ثل وا آی یب حاص ت سرا کیک ی یماج ع اا ےس

 ۔ ںیہ ںی تل اع یا ں ینا اتم اوست
 اب زوم بح سم یر تا نت یا و اشعر

 کے ےک کس اب ےک ا انارو کی یت سم روا یڑ اوم
 ارم یر ی شن تیل رباب تین کز ا تار اک لی
 ساز ام سیم ار ونا ی ولوہ۔ ےگ ایرو ت اوپر یب ےک اک یا راجروا

 تازو ےک یہا تط جناب تین کز ات ادرک س ںیم یش

 رم کٹس ار ان. ںہہ ےسر رکا ےس سام

 ۱ . نوجوان هان ۔ ید رز

 وک آه ہرام ےک تا ےس 3

 مر نامر ورکی ریل ذرت لالایی الوم تر ۔ دل
 ۔ لو یوادرولا بح اصر لاد بع یراق ندا ےک ترضح ۔ لس



 و

 4 ی و
 ۱ ارد مگر هک تر زول ست اور و ےک "سر ضح ن حس و

 f نا رے کے سک 27 سا ناصر ۱م نام ےک تیس کت ضح

 تو ار لس بح اصن ارام ںیم یسک عم اج ہدعاقاب یر رد
 ۱ ۳ ام مزاحم ۴ ںارور بط

 رو نورمان کیو مچا کت رحم

 5  نورٹکںوا لو ل: لوزان او تا نزار یک یک تلراح "1

PDE۱ تراز بیا اعور بوک غی  

 .۔ںیھ یک کے یمن ةرضل رو / وری ی آ ےج ےتاعےت گے “ےک کس

fکک فو ے بحح اص سار ابا سمارب فنی 7 یو کے سرو کت رشک کم  

 تمام روا ابا اور ںیم گا U رک 2 اپ کپ اےس سس و

 ۱ e - گم ل

 "سن فمر کرک اف دام مکرر
 فضا کل لںوسلا 7 2 ررض یا روا ا ےگ رپ ےس ن 3 اب راچ کپ بس آر وا ےک ےس

 ایر مای کات اوہ الصکک را راک بد
 ۱ بوم رس یکن اباروا بیگی اع اض یش یری ٹل آو تسریع رر لیکس

 طنز رس یب وم ار ابا وا روق وہ ساره ۔اصت 7ر EDL ید شی ات

 تک ےس کن ا ےک ہر ی اا یدک توس
 زنان تند سس عرب ar که ز زا ی ال ےگ که ژان

 هلس ۱ 227 02 یر رش ۱ 7ے یا نوری ور ودر ںوتچحچ ای

 دوس وبا ےک چسیاسرپ لو ن اراپ یک ید وا- ۷: ی وہ جگ

 : Te 7 زا تناسب تر ۹



۳ 

 ی لتس اےک وفلل اض لنا هنا ےس ےہ ےس ل اور لےے

 با امر ےک ےس شا یت مو یکا سو شا نم

 شاک ری رھمز ]5 اسمش اعض نور ال ںیم ں اض بی ات کس

 تکی کس لر اب جرط یاد لر ودر سارق - امان ظن ںی

 نواعم وہم اخ روما ےک تردق ںیمرمامتہاکسےےز اح ابو کس اروش ےک
 ےس ام او امت اہ ایپ ےک تنات سس داب رک سا

lugال دي م ری ظرفخےس ےک ہزانماکب آ رک ںیہ  

 بس( | امور شا ےک نا اب ناسالسا بج سگ راک کتو سا

 شبی تی 3ص ۔ 77۹ 4 ناو وکرو وحس نو ےک

 )اا ٣ع اجتحا ناصای اقترنحن اتاپ یطخر زاد

 ریت وڈ چن اروا سم ےگیج ہر ضاح مارکہ لع مامتےک ناتتسکاپ کریک ل ہجر نل
 هزاخٍزاش ا 7ب زا ام حا مر فذ حرم ترش

 بح ا ای مس و ہک ایسے نم ڈور د یر بوب اے : ع یک

 بح اص تم یار الوم تقی کی راد نکن تست ۱

 نام ایس ےگ نیقتهھررا بحصر وات ظا: بحاصرو نانا وم

 ند با گم ی ر کر ںیم گاو هنر ات ند رب کک اد

 ناش انقل گرہ شرلور سیم ں قول یک فتح یس تی الور ےک سکس

 یک یو ار تنوع وکلا کک ا ح در 0 یر وال ر رو اب سئو (نت
 ٌةِيَْسْرَمٌةَمِضاَرَكر دور حنا شش ام ای گیج ںی تب چڑ

 ںولوروا ںیتت سم مس کشف عی شا او یخ ق لَعَحأَح

 ۔اھ نزول ام ك6 وزاد نر ادم مک امور ساب سم

 “۳64 تب ۳4 روس رم حاس



 ٰ ء۶۳ ۱

  ظفاح | 7 لاو ترضح

 2 ان اص کر اتم ع هد باراک رم وار ٹینا بس ۱
 امر 4۰ ی یا دو یر سم یبا

 همگام 7 3

 a لولادیملا ا بین ا رو یر
 E زےرحُلا نل ی ےب اوس

 :دئاما۔ اقطصا نیلا دداع لک اس فکر نی نو

 ۱ ادم اص ہرہام و لاو و ازم رمح الع هال

 ۳۳۳ ا یی ولوم ام رعد اوو کوا اد چ ی داردو رعد اریو
 و یا“ :اوول وصہہ تر ہرامسض ےس روہال نیلا ہل مر تفد - ۔ نوسم
 تر نیم اسوآ۔ ںوہ اس اسدا ٣ٹ ص قل دہ ےکر ارتا صا“

 سٹور ذات نھی نرگس قبر وت اب لب لای لوک 1 شل

 ۱ 5 ال دوا کے مس نو کسے یکے جا

 `: نىجاد هیل)ات یی ا ۔ ےل یتیم تافو ےس ہت و ہن بق

 .- نی بلقلاو حم دت نیا ! قبیصم یف قر ج ها

 ۱ ام :- ھییظعااىلعا ہللا قدص ار های یضریرام ا لیتف ای

 ناکام ام وان م لع وساق دیک ٰ

 ES 97 2 | ینوحو ےب یک ایک

 ۔ےاتب ںیم لوس ل وب پہ او کب سک مراد ل ضعف نا نایت



fA 

 نون و بس فت سرم نا 2
 امو لو سرو هللا قدصو هلوسرو هنا اتد عام اذه لات با نیا

 لب راواو هزعارک ہ هر یواش( است و تای قلا عھد اذ

 لاتا کیس س اوہ ۔ س رو ورض ساتو وک م صاکت یعک وت اف
 یاو کرام ییا رسک یک ٣ں وہ لان نا سنی یو یود یضصخ یک
 سل سنا کس لار تو نے کرک تری اع ہیرا کسایی ےس

 با ما یب ناس ول رہا ای مصر ےس سکس ایک

 یخ تر اش ےس فرط کک تیبرش ںی لال یب تبریک ی رب یس تب
 انسا یم 2ا | گو بم تبیصم یز یلص -ع ال بلا میطع عم | ی اوظع نا

 ق - - ےس فالو یہ اوکب مس مے لۓ ا ےل یک ٹر ۔ گے ا

 - نیمآ ۰ دخل او اشدلا

 زا ںوہ يک ںاخ ناب نال چ وہسال نیل کر ںیم باخ ےن ںی
 یرول یا عروس ےس سو لو لب تو عج تو صع ۱

 کر اتهام ات نویی ال نمک روس بی ا رکے سس ابا
 اک اتا ات بخت سہل ۱ یر سا

 بس ارگ رج بم سم باو یک 2 ار اسکا ت نرم ےس اوہ

 یکے ےن سم تتر ی ہار یجت اوخ۔ اھم را باری ضعا جفت یمن کوہ
 تعا ام ها نا - تط یل اصم ےک ناچ ایا ترظل+ا۔ چسمراشارک

 _یمتملج, دنع یس لکو یطعا اک هل
 ب۷ تینا م باح | وروس ۔ ےس

 ست كاد اب لارسول نم ستر عر لا ار تونلا نم ییشبل کو ۔ هل
 لان ىلا "دل سصم وه داصا 2آ نیا نب رباصلارشبو ط تاشلا

 وله تلو او- د جرو معبر نمک دص و یو یلع كوا ۔ نحل ۔ هیلا باز

 ۱۵۵ تمآبوروس- ۲ ہرای ۔ تددتھلا



7 ۹ 

 لیا لا نرمی ۳ درجات بم ے
 یک عیشم نما یلعیفخی ای ن كس امم ضخنام ولست حالو اتیک

 اب تست خر ا ےن رن سوم اصو شم واسه یف وک 5ض رولا
 ۳ نت نو لوس لس سو شکم لب بس ان ستم

 باچا صا قا طظفام مت ھ
 کج تو لازم سی کپ اح باس ےک ۱۳

 شپ ےس یر بوس سرو ےس ق 7 لوح یمالخ۔ مر لو نش ین ن ۶
 تایی رروا لایا قبا باو لیز مت ١ اور ادم لاوتمرزی/لضفقل

 د را یھت اظ طو تعرفو درو بدق اسے
 2, حسی اک ںی نیکو تل یک نانو یکم اجالاو الوم ےس ںی ھم
 ےک ں ناد روص کیس س € سیف ا اوو اب اے

 ۳ هو 5 وت اتم اید ںیہ اوہےن صخجچںس ای یا بے کت ولت یکن ا “سن ۱

 ۰ سو ںیہ سنت برگر پر رک سس ۳3 هر ساب ےس وج گر

 ںیم رکا ایام ےک ںومتس) بت گلو مم اج سینک آں یم ارو صح ٭؛ * کش ع
 تیبا اسلا یر ابا تضحےۓےم سل یہ مل رے اے ٹاک لا

 و ابا اس بل اراصل۔ بی بقا ا ےک حج اص ےہ سوا

 نم ےہ اوری یر از یک ا ۶ با ےک اش

 جم ور ظف کرب لک ر تخ شیپ میس لیکر یقس بی
 تر عاص و ےک ںیم رد رزم لک ستم تن یز ا ایان ےس م اسم ایا ارا

 اک کک یک ھی ےک لالع ق زبر نب قرآن ار پح اص قتلا ع ظذ اح باح ۔ تے

 . ٹوک م اش ریقف جرم و طیب واک نار یر شش اتم ٠تین ا ںیترک
 بم 2 تو یی لقا صرع ںیہ هر یون ح ش س

 . رکا نب لالر ا



 ك۴

 ردم نر یش رک یک ایہ کروا یک اسمان

 li ےہ ساک کت سوو کاکا )1 تسراس جر کا با ایش ےگ مال ایل لا ۱

 4 ب تو ےک آں دار ین کل ورم ج 2
 ۱ زيرا دم مسکو

 2م تافو یکم روم لدا زوم ترشح سر اجار +( < الر ارپ ها ےک ی رال بج ۱

 را جسارت اوت سیر کا یس نلوم تقو ساوآ مڑ قلات ٠
 لم تضحپ ایک رب ےس بحاصظفاعرکن س نسب اونی فتو
 ےررس نیم ! سین ابار ےن بحاصاظفاحو تہ ںی ےس ںی ںور بر ےک

 آکر واہ کس و کرو تیت اول ےۓہا وو ےہرورضص تر سس لر

 یسکر تاند کی راس اراک سات شک ےگ ان شرور ںی تسلی نا

 تم یس رد لع ی دلج بکا 27 ںیم باوکم و لکل وسر

 اچ ےن تلر غم لپ آر وضم رک که شرع ںیم ےہ ر اہ ےس فیشن

 ہیک زا کن ںی رہ تی ہا رک ایخو ںیہ ےی

 گلم ماچ



 تاما دش کا

 با شو هر 1 یو ود

 ۱ هنر اک یو تسا بیس
 راغى طر و العرب یتقاا ر ترض ا جلا نام
 2 نم هدف ںو Lt ایام قل ےک ں وزا ےس
 دا ۱ کلاس شیوا سعود ناسک ود

 ٠ ثا باقر کل یضق لم سان تدص

 ےک ںی کوک کے ین ےس ھے کو .. ر روا .۰۵نآب جت ےس اپ ق اید اپ
 مے ار اکے س برا یک زن کر باک سم کیو سریال اھ
 ۰ ےتگم در انس تفرط یک جس کسری کلاس یت رس ےک سی
 دریچه نمازگت دارا یا اھ سم ایکس ام سا الوم ےس
 ۔ ی ار طن ن اغ کیم ید وا ایک بت بیر ف ےس لب اھ ری ایہ ات

 ریت مم نان سم استپ سج اش تیررصل خش مو اشک

 ۱ بہ ید جلسه ی ایند کہ ساتن کک ار ایکس مز اوآد علم ی ید لو
 5 چ رت لپ ےسایند بج ماش رام نکس ےہ انا السر یی سو

 ۱ اب ےس نئکی اھ ما

 ۲ نی هوس بک هاش لاک ما یکم رنز ینا لر 31
 5 یاب سان تیپ کیا کس ےس نا

 ۲ لب بق تر لغاد ںی ناتسمتےک بحاص ای
 ۱ اید هنر قد به : ںی را اس ناسا بر



۱ ۳۹ 

 یدو ی ل ی لو یھب 7 ار اچ. امت بیر تب یز سا 2ہ بیضصت

 یکم کالو ار اب کشت راد ور متد

 شوا اکا ال کاٹا ب ںوج إ مزاج - ۔ ےھت ےک اس کنیت یت اس نوا ۱

 نامی ے اے اور مگس جی و سکس فا ور ےن يا کار اخوس

 جرات وا مک ےس کسر 7ع اوو تاسیس کر

 ہے ساک ہہ اح یس ضا یالغ کر سمور اعر کدال اسم کپ ا کس کا
 یک لو ںور کک و ڈی ہے لاو فرا ٰ

 ۱ ج ایر

UJ ۱0-7  
 تیر سیم واال نان ۱

 قو ران بح اص یاری رج او خ ےس ےس بسرکل عصا نرم ںی

 یوکے ۔ تعاون کس رہ ست ںس "کو تقو سا نا

 یاب فرم ازت, ےہ دا ےک کک ں اچ یلح اک ا ےب سیب هک

 ها نوه ایی باا 7 یتدرواصاج یر 0 نر

 یدرسا یرگم ود سای ارم کنز یکن ا س ابل ییہ لک اروا سم یت یب
 س حط حرطو رو - مزہ حر راو ق ارش شکل دا اب اب لوس توم ےسرابتعا ےک ۱

 نااار ے بساک تیں ائ رادحتمد رب روا اوست حب تا وکی وک

 ااغ وتو سوا یو 07 تک

 کل حن تو رس اسوا ال شک ح صو کردا اب سس روا اصتامل اش ناومعاک 1

 ۳ یش راس اما ریل بولا رش زط , لغ شم لوح ںیہ

 نار بد صب اروم ترض نجی اع ےس ںی ست ول نا ںیم ںیم ات

 ا ا کوچ
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 ۱ ت 7 نصیر و نان کو تک ر در ۳3 سمت

 تک ie مون لر 9 نم مش

 ہوس یا

 7 7 ی سو 0

 ی مارس اےک وال سرو با ہیصالس ھی
 ۱ از نس اوہ طع ر حسد ص یلص نسلاز العم الع ترادصر آں ال جا ی ر7

 ۴و3 کیک یس الا کیک لکم اد تر دعا یمناے ر پت افر کروم
 سیر مو ها اپ لغو ساید لت مناعیدب ےس تت اھو ن 0ت۰

 تن روا تضاد تین ا اب ےس راس سا۔ ا

 e ھ ر یس ےس “و ںی الا ےہ ہو ےس و اع شب ف نام کک

 ٠ قلاش وے
 ۱ از 007 یہ تر

 پ ےہ ترم لابی تبع کپ آیا اف ےک و سو نایب ریت لصر یک

 ۱ تعاخا تیغ شن گز اھت یا بت ےس یش یب شان

 E ھی اد ی پآےۓ اس موس نیانج کت و
 5 ٦ ۱ ٰ پکے لا سد تیتر لب

 0۰ نوع لب اتص یزززغرتا الو“

 ۱ ۳ ےہ ثعاباک یی سا حل ےریم تانو یا ا اوس



 اه

 نالتل تامل تند لات درک اھت رزم

 ےک ےک موکت اعرو روا ت۶ ٹا کت تد سور حر ےل ات الوم « ےس انس ناصتا

 جک منکر تا ا الع نار و ےک آ٢ س ؛ کت شاو رب تیل بل

 ساروا اھکریراچرامچ فال ر متی تسمو ارزی
 حرم سیا سس کت شناور ےس للاشلب هر نمو کی اصر اشار کک

 دال و رام لم اع اع سیم السا تم ج7 باب قد رہو صلی

 دوش ڈ یا قل موسی 22 و سس ج حلس اکر ا

 ہت ےر ل س تیر او ےس ازکر ورم لمت
Pa:ر اتکا کتاب گور  

 توس کلا ماسک

 لس الات الو وری ران این
 ٹیرت ام رو اب ارب یس کیم ا ملامت کک مو ےس باس وو کل ےن ےک

 کمال تّروا نر تطاش او خر لرو وتن گد نز 2 ےس

 روا ناکا (رےس لصا وکیئ | ترشی یرذلس لاو تان بت ری

 کا نون پآہ تس الم نئ شر اچ توام ےک اہ السا رسد

 ٠ ۰ یرازآ ریز تاسروا یک ترایز یکن لر ور بتر ورن ی ھر کیک

 ۱ دت اتالم ےس تاز یکن ا سل تش ار سرس کد وریت شر دس

 روا سد ےک کے ترم یکن اروا ےس تبرابحزور لوط یاد خیل

 ۰ اکر کس ہم سین سا 7 رس لح الا کی آس ں رفع ی یل

 کی :تلاع کت شی رم ر۹2۳ یر ۳ تو ےس اوز ہما 7

 + ےک اھت لعل تال ام ق اب روا تیر کوس یک

 ترسم رک العد نارتع ا0 ل را٦ ہر نیر دیر امور



 ۳ ۶ ےس یک بیک رم وول صظ من بان کمر لا لوم
 E یا »اس ۱

 اروا سان اکی دا دال تضح :
 اہل یم کی وا آب گرام

 ےک بایت 0 بطت شرود طی 7. واو ور لر لا۔ ا۵
 ور نم ےک اب یم 1 کم ر لع( لع ق ںی ےک مع سا اب لوس ترشح

 ےن تے ق لغز اسا ام لت باس ابا تی

 7۷ لک ملت ںونعل ایف ۔ےتت ے ا وے ر لگ تر للا ابا

 لام یر ےن وہ کس“ سر ناک ارم ےس ں وتد

 اھ

 سا یک زوکت ش تم یمن سا ےس ایا ےک اغ ل وسر لخت ۱
 5 ت رت تک تفت .Ed ەز ےن

 بین شود« ےھت یر مع ےک یھ ما۔ےے یک نیم بت

 سا !تسشخ کت هستیم سعی ںومنما۔یھ ی
 * د ےس یم ل اغ اف ریل ےک دریک
 اش حرم تیا کی ا ۱

 [ ۳ 1 شیوشاغآرپ ۱

 یو نیاز

 ناز درک اس اروا و اوست 2 رکا

 ُ لی سو تنا پا-بحاص ¢ در او دے ح ادیع كم

 ۰٦ ٠سے تن نار ۷۳ لا بروم ال " را ضر ما زیر

٦ 

 دجوٹ دس دون سوم یک ید ہد یم سس ا

 ےک
 تی | 2

 1 یس لپ



ar 

 قم
 تا ا ضا

 ےک ماما مد ار کر قلعے کب یت امت کر وہا
 تا

 ر سی ںی و م 199 عا

 ا ا شیش رات 2ا

 4 لوک ورم حور کال ترض ںونم اوج نس

 ۔ےاتاج اک ع

 4 ٠ ای سلوار نام سبط خب ح ( ہل اکا الو ٹر طح

 ٤ے ی یه کاج ارکںومانر اکے لیا تر میت 2 تضر

IY,ترک یا وتب ق اثم ےک و ےةار  

 ات ترک یں تاج نیو وزو د اکہ اح شا ز نیر تر ےترکں نل صاح
 فکس د دت ےار ضر ۔ے لکی رعر ےل ےسر اپ کت صن یکن اروا

 مر افسر اس ےک ر و ہال الا! لا هه آر کس تقل ےس ۱

 هتسد سرو کت عام ےک ےس ور نم مرن بز سکا

 ترسی ر ا ول اکیا اشد بچ ار سز ی کوک لکا ے حس

 یک کن رت سو لس قاف ےک ت رشح لا مگ کو ۱

 ۱ هک 7 لی درنو سم ےن وہ نشر لن تقی سکے او دا ےس ی ور

 گا (سلاسسلای اج ےک ای شا تر یر رد ی اعم اس ا س



lof 

 ےل یر حلی م اشول اوس ل امتنا بج وت ہہ یب ار رک
 ھوا کس. ےس یکن سن است لام شهرک رش

 ےہ ام الا کس ایل اما بازم ےس ے اھا تتلو شکلی اب ہرا
 کل ولاو ےن کاری ا اہ اشنا یم بح اص سو وعسر وجو ایفا ع
 سر جاا افر یب ےک امو ے نانی ادبع الوم ےس ثبات هل

 وآ ےئ مور وا ت ریل الم اما ا ورم یکدم ترم ی بات
 ۱ ٠.٠٠ ٤ے ابر نام تال کے ےک ر یلع نا رت مح ینا ع تم تو

 ےک یر وہ ال ترضح رو و ٹپ ك۹

 دار کت ایرو شرب | کرایا اچ بح اسرع اں احای کات تضح
 کی جون طنز کت ضعف دارا ےس وہ س ارف نایب ےک ح
 سرد کا شو رام ےک کام یاسر کند ادص پاپ کم یوزر

 هس او ہہو ص س اکر یک ںڑ کن ات ہں چی ہین رت

#7 

 تارا تای راسی داس یکی: سینک کل ین ٹرش ےل ںی واھ ۱

 لوس نر ںی ہک کسو ںی آب بح ام صار پ۔ ںی ےک
 لول سل ی اسیر گم آر وا ےک ےک وس ےیل رس نەز ترضصر 227 تی نا

 کم الف یس هی کم الخ سی یس تق شعہ ن رت کٹ صح
 اور ےس تم ایل یار ید پام الطرد ام رغازمر ےہ
 ٤ اکے نور ملت اکے موکل ںی ور کود وت وتو
 ماسر وک تن اات وح فہ بن
 انس ںی ےن مسز ےس ےک ورکر را اکو یراصاتیلا ایفا

 کر ی رس

۱ 1 

 سا مس هو



۵ 

 نر ذات ںورمب یا ے یار لا

 یب حاص سویا ےل کت اس یک ین یو ار ب بسا گو انا

 یز داغ سکے یس تاک دا شپ

 ںیہ عرق ام ےس ےک کے بسط ول وک سو تجر روو ما ع ۸. ی ارش لع

ASTو ساو  
 7 اف ںیم شبا ورم یر ےےتاد رد اقن ا ع ترضح

 حس لع الو م ترت سا کچا ںیہ ترو رض یکے یل 1 78 اے وک

 ۔ ں٢ دو رجوم
 ساب سرم ایام فر رکن حاول یہا مر رر ن تح ۱

 ور اک اورا سو هوم در وقوس اه

 نیز حساب نوں ود اقا

epee,کیک سیب اھ ہت سیم ٹیلی با بر سرچ ے |  

 - ےس کج عو و کک ارایه
 ہت رخال اط نا 1

 طرف ضمنا. ےسر تو جا بح ص یز ایر از! جا الو”
 2ر سیاہ و کلات مت ا ںیم کے کرضح ےک
 ملال یں وراشا ےک نا یو هک ں وار ےک ا کا ۔ ےک

 هو ںی لس ںی یز کب وک ےس ار لحت هل ےر استر طط اک پک اھت

 ہر ایسوس رپ تار عام سطح لاس ساب ۱

 یک بس - سال تیارشق سد عالطاہ ز ان بیر تے رم عل یت 2 مل یری

 موم. ارت ےک تس اپ سو ب بیح ۔ ا اوہ کر نا ےک ت شل
 ےل باوآ یی تک ولج ےک یب کک ا را یی اونم سرکه

 نیش ا حام یا اروم ںوہ یکے یہ کس لر کر اھم کک یخ
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 یت ی ب آے یا یب با 7! تاشحب اضرب طا

 ۱ . نیما بر هل قاممو یایخو کضو قالص تا .دنک تس لدروا

 لم نیر ےک رییس تان کلم 0
 فا تنصح ےس توم یک رانا قر بحاص یزاسزابالع ۲

 ۱ ل یس ایبک ایس ںی سه ام را لدہ اش ےک رور سا ۱
 ۱ 4ے الارز

 ریدر ترس تب

 حس /متفرعزقالص سیو رام لری یی ان ا

 ے نیاز لتاضف طلوع لاسوس مر اپ بس ناوتم انآ تخم
 ۱ بیر ذات اما
 ون ظرف یہ

 ۔ںی یکے ن بس ق ی در ےس ٠ ےس سی

 روا کام ایسی بم رس یک رض اب رکاب نو ےس ار فاتح ت یم امت

 بوس تط یر رسند دو موس نب 1 کر 2 ۹

 ربی یا اوم ترم رص اخو نالڑ تام اڑا - ےن اک ٰ
 کپ آ رطب قنات ضایردا نمقضعد گر کلا ۱

eےس رز یاو ہلزا تب ایا کس ورق ےس اد غ ۔ شل تایآ نمی  

 سوبصتلز حشر یک یر افر مال ںایز از ید ترم ےس نی

 ین و عزا ا ام لیتا ےب ترض تر امام

 کک ۱

 رومال ۔ راس ور ا۴ 2 زن ڈور ریل لط نیمدرم ر مل
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 ۲ خور عین وب نسل سونا

 . میخ نت لر شدا نم ناکام هو تحت نی

 ض ابر نمةضرر رتبقلا , ےن ناز مکہ عد یس ن اہ سنا لوس
 (تلش جاسر نارّیلا رنح نم چنحذاةنبا

 ھی ضر ےس قر وا ےن گم تانص الرس دن [ 2وم ترش لار

 مس کاایک تلخ نر
 یب ی و رم

 بم کوہ تمس اردا ےس انس ہو ES نم رر ةرخل لو

 ۔ ےس ات بکر اک ۱

 تم اراضی لخت رکے یل تضح

 ریسه آہ ب ند ےس یک ت یهو ترضح
 تب اکا لا - لا لاح“۔ ےھت نم تلاع 2 وا سا ےک راس تاک ۱

 ۰ام تار یہ یو مکس اطع حفر تام ات نک کل ناب

 ےس ۔ ےس کس ب یک تے ےل ییہ ضٹوکںیمم

 ووج ےل رپ لب لرج تون

 دور قل کو اند زا درب

 ہیرا ڈرا یت 3 آت رص + ےس ر اشر ا اکہ نا بم حام

 اوہ اب ںیم ت لاح یہ ترم ساب ےک ستارت یک آن اس کک ر

 ظرف ورک پر بی تیز راد ترا ام

 /نیلرش وور تل ثر هلس هم قو وقاو روس - مل
 ام تی م۳۰ هراب - می روس ر ےس

 دال رپ با لم رجال تحت ایج عروس. اط تیالو اولا هک
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 سکه جت یو 8 7 کس f اب کس سست اوت ےک ت

 ۱ ۽ ران

 ی یک هورم ارز وه تصح

 ۱ وه ریل وی کت ان و ہزماجرشم ال تاچ IAS م کل اھت ۱

 و ؟ ۔اھ 7ت رخےس پآر گر ئا سا ر ور امام

 نایب ندرت قلاب قرارت وپ را للاعتشنا
 ES ا

 : ۳ت ناشر لیاقت : میت پحاص

 یا مک لوم تیبا لس : ارالوم تصح

 رویا انا ایا پ صا ر 7 2 م .U بد( ص لا زا سر رول ےک یاس

 ۱ ۔ ےس اہل اما بازع ابا ےس

KELEمن کوه نرم و  

 ۱ 5 هو رفع شر قردش اود مسا اچ

 راسو د ا( همی درو ار اشنا ار یلع نا مر برو نا رم اتم

 تنا یکسر ںی اون عل ام رول ہل سو يم مر نہر ا هاو و صاح

 در اے نم جا ارم عطر نکی تیس ]سس لری وار وا ا وول ےس ی ام نشان مم

 لاو فراز عین ج آم ٣ ووش ی "قرافس نر زا اد

 ۱ وږ رشتو تاج تامر اچ

 ۱ مت ۷9 ہرای۔ سلم كم
 ۱ ےک ے ۲ ۱

 ار و نمره ےن ست ی. از ہت اب روم, عل لیس اواي . هئس



 ھ۹

 ی اند لالایی
EIنلرو جب حاص یر اہلی ام ال هتسرصس نر ملا ٥ ۵۸ر ناسا  

 رم فیل طح اتم لا 2f شالا نشا ےس منش فیل شر و نیر

 ےس سج یل سا الو تری لا ع ایشو الا ناطلس ےک ( یر ید مورس
 س7 کر ایم ی ۱ 20 لوک کہا تماور لی شا ہار ہر ر ایل ص سوا ترو یک

 هرعاو ارز ازای ۶۱۹۹۳ قسم 1۹و گے بح اصرولا نا ,ببج نوه

 لماع تال ہار کن بلشت ےک ار لع سی قا ترصحر وا اون یگ
 - ارش تاو اب یکے ترک ریو سپاه ی ےک سرک صابر سکس

 ترصخ ل بز فروخ خر اش ےب رر عاکی دن راس یار دادم

 کس Tz ےہ خوو ےک "2 ار شار نالہ

 رنک 1 )رت نص

 کر الو ا یا ں ہو ۔ ےک لکو ید ی ےکا دغ تاک ں اج یول تح
 شرور کل رک سا ںیم اضف سما هل ۔ ےک یب ا راے

 مکر بت ور لالا بڑ کن ضر ختم با

 نداد ےک ازم ترضع تب سفر ورک ارے ددا یادم فس اعا

ar gepa aa 

 روہال سیلز زرو رت اعم ا یی اتم نور ر ۔ لس
 دومال سس باس و طس ااو تالو اولا 8 j دی ۲۳۰۳ص۰ r دیو ےک

 بج ۽ و درک ب می ےس

 اتالع طر ٤ چ سوت یب ٰیشطسص یل اچ امر ایکس اھ 'ارام۔ایرصح ۔ ےہ



 ۱ : پد

 نیز فا یک و. ا یک کر غو اپ ی لی ےس تدالو کپ نیا
 قلوب خرا کن ا شتر شک ارم رم وحی چا ولا ا ال ہ ترضححز نیملاو 7

 مرگ یم بال رپ رقم وسیع ارگ رس یب ےن ہے اک آس
 ام الو تر حن الم ےک دن ت رت بج اذا اتم اوس کر یی که سا یئایز ۳
 سال وياي یک ا ر رو بوت ۶2 ورخ متحد زا ی اےک زا الع :

 مقیم E ۔ایل ان نیش تر نب ار

 تافوروا رپ یک ننه

 رز اتو طس نر نم ل عر صا نادوس ےن نسترن
 اچ یاسر ایم ایز ن قنر طیب ےن پآی رزین قو تبوک اخ اکر

 امت ئر کک کل اسے سور ےک داش ۔ ایام ٔفاطع یھب ت رت اکی داماد
 Ef یک ین ال ترضح ےس جو یی ےب سرو ۶ ام مکر نا اد بے
 با عا رزرو ااو امن 7 یابند ساس ےس تردالو یس 4 . ےس او ۱

 شوز گن هم ہماو رووا کک ا نر اس دل
 ہ۔۔ نجا دنیا ات دلت ۔ یاب سس سَرف فرار ںیہ

 5 تو سکو انے اہ اب کل کت لوھچ
 ۱ ےہ نو: ےس ری لو ا ترص ۱

 7 013027 بت ۱ ۱ رم ی
 ےن یکی رشا رخ

 5 لب هچدم اعراککرورپ مکه که سریاب یرسضد یک یدوبال ترضح

 اھ ل جج ور اج ۱ ۱
 قلا مین ید لار ۱ نم بست حی 2 ےک هس را و ےل ماو ر لا تا قشم اج ع وطہ ۲ام تسال و راولا هل

 ےہ ام ال ہ+ 7 .-.. کے لک 1" ۶ .f 7 81 ھے ملس
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 تفسر ییا ےس یی نیا شیوخ سا 4 اکر ب شمس. اف تیبا تع
 شور سل یر تنہا 11 پآ نادر مینا دا اہ دو دارم لا

 بجا ںی (ساصز هرلاو ینا کم الا ید ںیہ ہدنز بک بانو لا
 سا یتر کت الد لب س اویو وہاتہر ضاع ںی تارا کن اس
 لب رنو سرای در هک ید ال ترضح دولاب پ اہ ےس

 یاد وست ناب ببر ید فر ےک ت یاو شرد رای مایا ایی رگ
 1 اش یر حس پاپ ترس کیا ےس تارایتعا بتا لار

 تاس ےس اسای سیم یگ اوا 4 تکا ۳ ۱ رر یک ی سا ینا هے روم ترضع سم

 تنفس ورد کا و سو نار ام روم ایکس ی تربت کا یو
 کو یم اار روا ششایرم لرز ٢ ب سلو پتے ناو با ےک لک پال

 کیو تل درس یرنسامر ےس نارتعا جین کل او ساک ۱

 ۰. ہل
 لو بانی

۳ ۱ ۳7 

 سم بمب که و سرکه کس تصر لک ی ی مس عمور
 خلال ےک ا انا قا صم کا ةر و ساتل یا ےل کس مطاح صحم

 يي ي دی ۳ ۳7 ۳ ر

 2 جا تر طاش د هرز ںی مرام اب شور ںیم و وکی لام سای مش
 از وے س ںوتخاکن اصار تہ ںیم لا ور وا تیسدذبعن سم وا شف و ا چت / ۳ ھر 2
 سوف توالت نت کن رق ازور واکس ہر امہ بطور

 اعات روم ےس ںو اص یے عو لیک وا تار ی رق لا اکر کس 1

 نار کیا ان لاقس قرص روا لالع قزر مرهشا سرر کہ یک ۱

 هردو زن ورز - لاغر الہ اط نارو ته سس اه تك ۱ 1
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 بل صاع اوست کس فیس که لاو ازد دبع
 ی : نروح وو ساروا ات یقین لیٹا ا اف السا اک سا

 یا الات وند فس یان ا ںی تو دیس ا ہو ازل ۔ اف ال او تل ن ریو تک

 ۱ یس سیم لر لاو ےن سلنڈر خام یک 7

 ۱ 3 e ۱ هست تو تش امض یک ڈر ہر تش ردو ہہ انک این نج ہ

 ِ ۱ و ا ۳ کن ا دب شاف رر و تورم ںاوہ

 ۱ مس تلف. نشین دا رک سششاوفر رن نا نارززب

 جرم لو درس لپ نس ےس بس ا 7
 ساقه سا( مفکر شش م دال او رر پک

 ۱ ِ ها تنیس را جرم

 5 ٹا حر اش رزم رک ایت رم ترش وچ و نکس سس یاس

 | زا ے ر ورو قرمز کسان هل شف سا ریش تر عدم حرم

 ۱ لب کک ر کلو ںیہ فتبح ی ند نایب مدرک ذی بیع

 گر وداع شا 7 ے آں اردو گم رد اف ت حلفا با

 ۶۰ ۔ایرپ وت مخ سنتی اتر اکا ق تسد قلل کت نس

 روا هرو لاب ابی کسے ولر شتر ممے ےک شب ا تسب چیک

 نال سنا تر و اب یکے یو ہال لوس ترضح۔ ےن کسی لاش ید کر
 5 "یے تم ترس ند نوک یکے سک کیلو یکے ا صو ضس لار یو

 ۲ سن درا ریا نرده تی کد ےل الا فردا نل ی رحال

 7 ٦ روسو ایس نیہ قت سی دلم - هلس ۱

 1 ابی تور ظر جل هک تان کرار اعل عر ھا الر م تست

 تب یھی کی اک امت د زر سمن نج کریار لوط یر کرسی و

 بهم بز یو رب اس سام هر ال کام ںی لاو ناسا
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 ۳ مچ ور مسیح ۳ ۱ 7 ۲

 رم پرامن ر علا ناسا ترس ا برا

 سایز وین ے ہر رم کش

 ریلی توا مائل پ آں ی باک ںیہ دع یک امرتا
 یتیم ایت ویت اپ ناک ا نی اما
 80تو ساز عباس

 مسا نیلا هللا تل

 دحل ابا ۔'غیطصا نيذلا هد بس لع ماس گو دم

 ربع ند لا با ی رت
 مرور تیم . منا رام - نرمال

 امر گرا باری( میرسه ی س ےن مان تک
 رز و تن رم لس سا. ےہ یئاذ ےن پآ یر درا

 ےس تاند یار یک یت کف ایف ت اح ی اے ساد ترم ناچ اباد
 تو یی بو تخ سیر ود یس تان اتم ید رها سپس الاف

 هیات ںوہ زر کراس تمیدخ کپ آب اوج ید امت یر بیا
 حرط سا الا باطم ےت رم نفع یو هدر یکے رت ای
 هاو نم

 یواش طی سهم جک ترش
 الملل هتس تورط را
 تن ایم یکن تم مینو جرم تم اتر کا ماتم کو ات هدر

 اتر رخ تیر اک لع نل: تقر ناب آبا بت ترور تر سرد ۔ ید لو اش
 روا تست رنک یر فس ټر اس امر هتل سده اف اباد

 مکر یراجو ورکی کے تس برا یہ تی اض ےن سوز اول
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 جاب ٹا تیر لپ نت نیم دو ےہ

 ۱ گز مر ات وک جر تم ر وشعب سو ین دریا ار ظس تل اص مشاور

 هک اه ست اکا یہا اج لُماْشدارا ۱

 ۱ دوی
 ۱ ۱ تم 7 یکے سعب ےک رم لوو طخ اب ۱

 یک کین FRO وس ےہ کوم تشکینپ نو یبا یی دہ

 ا را ےس یک اردا رختکن اس یر ! جاست فارو سن

 ۱ ۱ ,rr 94 92 07 ۳ سل

 تو بیای سی ت1 ول انت ترا کٹ محل نکال

 کک ںی لاو نصکلک
 ۔۔ناصالو فا رخ اشتر انا مسح ےن ب ت داس نی

 لس سوز قدم را لودر وع نت یس ںیہن ییا

 ٣ مر مال او ر اس وک کس ت سولا یخی ر و رمل Ts 0 (نومشم

 ص الامل ول e لی هما ما مدعا 17 ۱

 Heng! ۲۴٢ جب7 بلا اس 2 بح اصب رلجا تف اخل سز یر نم ۔ هے

 ۶ چ لوط رزق اخ 7 وتر میلی یا روس مکمل او حیا هروئس تم

 ور یر اور و 1 ا سس نج ں زکر ل قم صص سی نک ا

 هوست 2 هل نا ترا خم کت میم فرض چا ہہ سا طے

 رو پلٹ 7 مزا ا حور اد ییا ت یر 4 نی کیں رٹ ولوو اوہبسیبصعلر م ۱

 Es ابن هرب تر ۔ قرخم نیوزی اع ےس ےن اظ ناوک ہہ ڈ

 بحاصر ام بیج ےن انس ےس لول زانی وبا ایی لار ارو ا

 ےن ولادت ںوھگ وب ان کر رخ راز ایسا
 (یناعرز
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 وک با لس تور | ار سر۳ و شیفت سس باک

 !I دنیا تی هر کب ال انے سرس فا تی

 کن آق یم یو ہی ایمی اب۔ ات وچ کس ون تد یقعر تاس کپ آء ا
 شفناشا جر سا کام ی الس او کب آ اےک 72 نو سفاک

 کی یوم تر حب رد ان لر بوخ مس تونر ں زر

 تار ےس نبباع لا, ےس لور قدا را کب یف اعا / و ست جت ناسا

 یر ا 7 رص ی ا لر ظخا ےک ردوا سور ےس (مسروم تیر شا ریپ

 ۔ ےس لو قلرد بیگ لا جیتا با شا یر ءا ۱

 باب ےہ یرایم یس یم کی الا نار سوار ال تل لا
 سرد ںیم بجا امر یراج ناشمدر بلا انا. تور و کن امر

 رتیلا تمرروا ل رم نیک ترطلور اج سرچ ےک نعاس ق اوال رم اجد

 بیح ےہ تز لبر یک ید اعا لوزن مم ےہ وہ لز انی /ذ ِتاقلع
 نیمی ا نیرلاو تپ آس لرد ےہ ول ںی ر چ طو فک سرر وط یناعرر

 کین س اے ںومنجو ںی قتل ام تاسیس شه یتا کریس

 - اره سد کہ ال
 اہ ال ۳ | ٹریک سم یب تل ارج ولر ی و لار يس

 ەس سم ےس ل ورتلو ےس ر وإ ےک تار واتس 7 سر ےک نیلا سس

 تاپ آکے یی آو کرابت لادا لص اح فرش کن نار لم ںی تما یلص
 گہ نت. ےہ ایدہ کلرک رع زام ے کس تیر کر ان تین کن دا ناو
 ےس ف طعم تیلور ورک سب توہم یل اس تسریع ادا
 یدک ادل اب اده یذلا دس ا ۔ کس میکس نو ےب ارج

 لبا الاد نا وک
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 : یر لرس حب اثر السا ی راس ےس سج 7 ن شرفتنا اصلا تا

 دور تازه امید ی نا کل سام تواس یک یب قد سش

 اجر ہما قفس ںیم یی دا کے باکس اس ںی سوا

 ھے شویم رو ضعیف ےک ار جس ےک یم عن تر کمک

 تراز ےک لیست بر سگ سد تپ ی ےک سام

 گن ورج نو روز ےن ست اوط تکه تک تم 2 و 3 ا

 ا نم اس سر ابرو ےک ن ییا و رے زاب نا

 ۔ں کرک ی ست رب وک دچا نیدلاو ےس شف رپ نیراد تد امس

 نا مچ ک7 ٦ لرم تصر یل کم لع جار ۱ بسصرن ام

 دب ےگ رم بزم تن چو ده نیت وہ ایہ نا یو اکر کروا

 اپ "و 0 سی ت تانم کج جر بی برق ےک تنویر رو ارط ات لا

 مد یی یو - یس یورو رر 2ے سر مم سا ےس تول

 سی و ںیم قوم بکر چو وک ولادی سار اروا لای

 IS مو | یب تامر مو نوححار هلو

 ۔ یس شارب س لیویس ۱

 لات ایر چیت 27 زر تنیش اب اح

 ولت ښکر سے ےس بخ صر ڈا طف امی اےک یھ جا بآ

 ناار رک نک قوا ا ملارد رکپ ا یر ےک لیس
 ay لصاعت ضر ےس کے هود سر مر سرو ر

 ن تا سر ککے یر تسد ںیم دار
 تد رمو جسر عر یجب ن“ ر

 وب سی الا عاص تر کپ آ۔ ل٤ ی ںی مل تیس



 زد

 تن یل: ترس اس لات دگر کا باخر
 وا ؛ تفص ن اتع اجو ںی لت تر بلوک ہوتا ےک

 لورو 2 ا ہر ارا توصرمو ع دد سر ایک ا مو رب سز

 مور تاک نیکی رپ تر
 !یرار ےک ے وار سیون لک ےسہا
 ین PNA تا

 هست تا ا یک ت باا “رکے گا ید لھ

 دوم اف ا

 نر لی ی زا رس بس روم تر
 ہر اپ ےس یک و شوص۔ ےک یک ل رقم ے7 ٰ

 تم ےس نا تی سروس ےن یے نا ترضح :

 دہ اس نکس تانو ی ماوس 2 گرم تقیواراس سم نیز

 مک تلک گرین رم 2 ےہ 4 ام ےن رس تورم رر ام نره

 اا قادری میرا کا ا ہرباز ربا یک کپ آہ یل ها

 ۵ نوکجار ےئل انا هلن تے تم ےک

 _ بالٴالاولوا امورہئعاو

 ئے

 ریا کر یا حرص
 ر تر سرم منت تقرر طے امن

 ۔ںہ ےگ و ۱

 رجب سا را مو وتو را ےک با

 ۔ےس یا ناللامم
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 ےس یراق ا ےیل سی کین تن ناسا ایکن | دوره ضح

 ف ےس خط نازو ظا تلہ یل ارے لو از وا تم

 ےک آج کت دامس یاب تیل ص اب ہنس ہغاتر وتو

 ۔ لس صح

 یز موت چ ت انو انآ
 شحن اول کر سلا بسر اظ Lg “جلا لع ی دعس ج ۱ قوی

 کس یت قرن تیات بات کک یم نابز یمان ےن پ انت ارم اطہر

 ۔ ی ولے قالخالا ترک نام تارک سست

 ۔اھت تن لس ترامس ےک کب بت دما زم ترضع

 اب اوم — تی اب یھت کدر عن  یران ناری باک بن یروا ی یاس موم

 ۱ فرخ یکسان ی ریپ کم و یلاح نیا

 مضمر تناسب هرس یر ا یلع تر بیس اب لوک تے ب بسا ے

 کیش ۱ ےک هک سنا اس ارگ ینگ[ را یز یش

 ۱ ۱ - اما بز سا تی ۱

 یر ےس ضس ین دم تر ضعرداتجرایلع نو الو می فال  ترضح
 ار یر اه اشا طعس وا یک اخ تصح - یک ت سریع

 سرور ترور سوال وچ لس ی باب خاس کج اوز انا یک رس

 تما تناملاصز آ ےگ ایل لا ےہ امر - ےس ت اش“ ارز تیار نر

 ۱ ۱ ۔ے ایف لاش ںیم ریز ےک ۱

 ,PASTA اما مپ ۱

 دوا وتس یک موم کے پس تاور ۶2 مارا بيلعلففام | ر

 هحلروا “یخ اب ۶ ا یس ور تا لرئ

 ہہ ایما دا تادا ی بتسراپ تاس ایچ ر لرم تیر نقرا

 توک
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 شور ایکد واک لرب ای راب اجلا جلد ریتم
 ۔ےک ےن ہم تروم ےس تب ابرو قتل کن وام اب

 تیمزاعا یک لمر رام ساوا سک اعر لہ ترک ا او روس مور ور

 جو کت کل لتاو E تو ےن فام الوم تو تر

 جر ٹر دو وت سم تت ار انا وم ترص باس ٠۔اھل طاحز کم بلقیس

 یر لوح السلع زرها / یھاسدا کیست اصور تر رو 7 اہ

 ۳۳ نقل اشوک لد یہا ےس تال ک

 - شاعکس فیر شک یی شرر

 بح( سرلا کہا ام ) را بلح 5 لورا اصدر تسا

 یو سیب خمس اکر ب ا کپ آی احرام ااف آر توک

 یک 2 ںی یر کہ یک ۶ اص لرو اوری ہر و کں ویو روا

 یس ےک تاروتس ق اب یگرنز ی اشرد ا زی. تلہ سرنا کسا ہری
 مارا یراورتارف؛ تدابع قوز « لر دگر تفحم ای رم اس سلب

 ۔ےت باوا ا ور مت ات | تنم تن

 نانتگن وجوز قوت مررتس ت امور ارحل اصخ ا ےک سر ام اھ

 ۔ ےک سیار

 نرطر تا
 ںی ناب سان | راک رض ےن ںویاروسامنج ےک لک

 - بز 4: ںی اد ےس
 تاس ۶ سی لم ےس رب بابرا جاب

 77ھ تن ۱ درک نون نور لحن آرت تانو
 رہ ۲۱
 سس
 رم ست تم یعنی لاسو باس تررصلف م صو
 مم تستر

 ہال سو ںاتمیف مج حج ۳۳۵و نزعیرم ل



 لا ام ریتم
 یون ات خا یس لی یت تر

 ڈرا رگ یس یف نک

 رز تس ع تیا ںیم روا
 یاب 5و یبا

 قلا ۔ نیز ء لب
 | 1٣نیس ٢

 5  لصف ریزع وام دم

 و لضف بار ۔ سان
 عل | عدم لّصفم

 بیت تر قی لی صا اد مل ضد سر
۳ 3 

 ورا ی ها

 ۱ یی رل سی تروص ور

 ؟ن تر اتسمالا ٹری

 ۳ ا جبر اکیا
 ڈا | ید منت نم کاک

 _ ظلم انک نی تقوےیک اپآ
 | و« ا

 کالا هسرد یف قا نم

 یا تہہ اا ہوم ل ماش یم ںی کایہ

 هما شات
 ۱ ترک فدا ویز شاکی

 E 86کا یا ۱

1 5 
OE رب 

 رز لا لِضاق

 انکل .el) لضا ںیم توا :

 لبه EY ماوصل غ یت

 ر ایں یب یوق كى و

 یھ لا باش یدیالا دا

 رتو سان لولاو سرش
 لعاب باغولا یسک

 لع ےک وو ار قلع ںیم

 لط لک خا لاطب

 یر اب تقر کے نی ایک

۳ 

 انی بو لعیرا الات

 ليهو ثل نع نال ام

 کافر کو لیس تال گو ۱
 ۰ للا رس او میشل ۱

 اب اتوم ۰ ے امہ ت مس

 مع رح



¢ 

 لتر هاب لس یف هلک امثاد کد ءةْل 42 ی

 ات کل صور و لاک آ

 یی ار 5 نمونه

 ایرو شک کرک شا

 را ت تو 11 هداج

 ےک سو نرو تو ی را گم
 هل ناحق حد حات ۱

 کیا ته یر اپ

 تہ نسب سخت امجلا تل ات

 ے وم توف شش اظ کا وک ںوعود

 لماک ده هاب عام تا

 ےہ ےک

 22 مت یر املا تلروا

 : شام اد ٥ا تت

 04 وضو سرویس ۱
 ےک ےہ ےگ

 لحما ىلع قوام الا یزوح

 بم سلم

 لج دا کات هر اک

 : یوم یراڳمر رور سز

 لحن وصول اب حر ناب گم

 سرا لیا امیر راک یک
 دامی ثح دار خا

 یر فلان رب از گی کو

 ںی سب ںی ںی لات هرکه ارم هو

 تشک ہت ںی زور هایش

(Jr) 

 ربا - یے سز ورف - ںاکہ یی دب ب ۷۷۳ت نیر



۰۲ 

 یوگا تر ضح
 هک توپ Tie لاک

 نگر ون نیہ عر سر رش ےا ۱

 نیل ارم اسم نیس سام نایک ورت سا
 ںیہ ے ار اب تروص یر

 سه لار نو ۳ یر

 را ایی رتل ر حبس ری ر ی یک بس

 . ر اوس ب رک یک رواج سط سکو دو

 ٰ ۱ ںیہن قو شیراز و هآ

 بسرایفا حرم تبر یب ' ےےرازا حلل رقم یر
 ےس نرخ تول رت غیر الرس لزنیربت

 تاو کرت ی ایپ ساد

 ا تت امص لوم "هم نت تا

 ۱ ںایناعور رک رم یا ےسا لا ںیا ےس الام اما ےس ا

 ے ںی سا رک  ناوزآرار ںیہ عر ت بلک
 ۱ دام یت ماما ند

 راب ورت سمو تل رئم

 مات حیرت ں اترو ۳ مہ تضلای بت لر ت قو
 ۳ سس اند لک مس رم اک تیرا یر توهم



۳ 

 باوا ںی لورام تروص يرت
 باشد ع ےہ یسک رت

 یس زر نصب سا. یاس نک بسلا
 یت سیروس ںارباک بس تسر چت نار نوا

 نیم لامرتبا یھب ےس لوما ۱
 ۱ سل لا اج لاا 2 2

 میینڈراور سش سو رو جو رس رت هنر یر تی

 نام تقف ارم رم نم
 نیا سض ام مص رم مر اپ

 لا نشر كر ۰ ںارور ب طق

 ناز یاما روا لاباتورچ ںات بتمر ںی سس

 ںاہزرک س قوش ں بسر نس لا نس اردا آر حر
 ب سش رمان او لار جا
 : تکی اضف یارو چرا

 027 حر ور رک او مس سا ر ارولا

 رستم یک رصسیاسبسسو قغ

 2 فٹروحو ےس لاتر ےس سا

 اسا 1 ںیم ھے ا



 | هم

1 27-072 

 تانک او« ترضح 7

 یر با ۱ اک ا طے نیم ت “ریشم ا 27

 Ta ربا ک ںی خراب رہ وت کش ۔۱

 ۔ےئ_وہ سس ےن وہ ںیم ۱

 E نیب ےل لوړ ٹلا ۲

 ا ا تر اساس | ول رو ال ۴

 e ات گروپ رہ مر ریا روک کس و یلع ٹا یلص
 .i سقم ےس انی وااو اخ کس وک

 ہن کواس بے روا ہے ےس یر او Ty بسا س م

 ےس پ آو ب سل نا دوت: یو اش کک پ سست

 جلن رر سی ا ےک سنا رس ملغ یش ز اورو ےک و 7 7ے 7

 9م یر یک ودون لو نا هم سوتا : لس سری ےہ سر ار چ

 سو ہواوا
 ان هک کد تام روا لا -۔ ۵ح

 رک یار ترکی یارو | تر سلوک

 ےک اپ وک اہ نار طعن ا هپ

 ا یٹاا 1 کی کا عد بکا ا رع اپ مل او ٹعمعصروا ےس اھم رو ا

 اکے نل اس سر 7 امی مخد کیا وتو یی تنذ سرت ںی تیر
EA Ge بسر ا 



۰۵ 

 لو اب برا کوکر ےک لارا لسالس سیر سیروس ۸

 ےہ ا ۔ ںوہ کش مم. لوکی کارها تسراس ان . س نکی ر 6

 ۱ وری ےراس

 زرا باب لم علا سکو ۔ ےرضحلا باب لر ر م

 تل اک کہن تس ا ےک ال ھر نوک روا کس روا ےس ۲ا س اوس کک ۔[ا

 مو تی کا برس ہجر

 ۔ نیع شرف ان ٹن تیس ساک

  تالوم ےک هم

 رپ ا٢ سر یر وص رد تام کیو ل ترم ر اتم لوا
 ےک تالاع رب ل ا گر ما تیت ا سار اک

 لرش اع یر ارپ ام یزپ ی: یاسا | طور وار نا بعلت نت
 هتلی و کب روا بحاص دمو يا روس وا

 ۱ ۱ حس لصام تی تاب قلا

 ےک ےک یبا م بج انس قر درس ور ہر لاو دیار

 وام ئل تلک رک روٹ تفلسادوس تا اپ ور ناجابا ترشح

 ران اس حر [1تت لو شب سس ترو سر ان رو

 شوک یراحی قرات کے لاھک انے سراب ےترک
 رہ لاو ںیم تلاع کی ترکی سیف فک ام

 لٹ کن اس را وا نیکی کام ات هرکس ںوق پس
 اب /کدادسر یر کد تل اروسرا ns ت

 ےس کن لب ۔ےتجر لو تصد :

 ام لشن رماد یر ا شورو ورور 2 ۳ 2 تخم اوت اش 7

 ہم ورم ید دن نامی بیس الو مر تشع ار مدرع یب سارا

 میوارد بح اسی اس اوس



 ی

 تب ه - مچ تر سا کل نم گز
 شعر ترک را اےک یک ام اترا ےھت ےت ا( اهدا تو ورم <

 EE لاو کر وا۔ اھم ےس ادع ا ناپ ےس سوئر اب تقو ولوو

 ےل یکم لگ ب صوت ند ںیہ تر امت ص اےک

 هد سام ےس ےک ی نی یکسر صحا دکر ی ردا تولرش ورا پآب محی وا

 ترصع انور ایکس لا اما ےس کر کسی صحت

 سی صس اس 2 کی لع ر لم * ام وچ جیا رو یش سس

 َ -ات لوح ای آ صور

 ےک عا یل کرا هز نب هزار اب نایاب کس نایب ی ہقلاع قرح
 ےل ا ایپ پ ۲ 2 رک نم ےہ لرظا نیا ےل ان و

 یزد یبا اج نیا ۱ رد کاپ نایکں و ےہ لت اصیل رک
 قشر 3

a .۳ سرت زی تر ۴  
 دیا یت دام کی ےک اھ ا قاذ قاب ںی || تای تام

 نفسم 000 واک قمار سر تین ترس در

 2 امریکا ب ترطں یم اد سیم لڑا ت تے ےک اح ےک . تیر شآس و یس تر

 ۱ قو کتان اج ھر یہی ےس تا یی اپ

 تای تر ما یب وج 2

 ۱ تا ان یر ہوم تیتر هر سی هے

 ۱ بک تصح رخص زوور سال اوم باور ییا چ یراررم نادا شف ع

 رر ور تین تاب ےس قا تلج تلج ںی تسر ےل بہ. ایت ت قو اکر وہ تر نایک

 ۱ ۱ ین یک î ن زس سیل کی اڑے ترش رس رس



kt 

 کروا ابن اڑا ےل هل اس ےس تاش رد ےہ ص امن ےنپار یب ےک ام ےہ ای

 ےک شو نت سس ںیم ین سالی رب یدکی یىاعاربااذآ
 ی“ ےس ںیم از یر یکی بس ایر تحرس اے سر دکر یتا ایکس ۲

 وب سه جا ےک ےک ٹنہوررن ا[ ید مد ارز ےہ هدایت مورک نسور او

 :ENN سیر ےہ ہوا ےس اب و وضو هراپود بسا ممد

 هجری ۔اناس يک چ تس لس چ سا ۔ ےس ار توالت ےک روک کک تے ا ےس

 ںاڑا می ۔ ںی ےس ار ناس کن رکن سا لک دطس يک ارآکن ا ںیم وب

 مانا سسر اب یک شو رت یکت ام آن ار ر وط ےک لسو سار ایا :

 ےس تفت شات تی امت ترضعروا ہم ئاص'دس پآ نا

 تس اع لبا ۔ تاج ےل تیلرشتی سرچ بار ےن ا بلور رک
 رم اک الم کرب یاب وک لوک امتب آح ام ھر تب اتنا کت اصح زریر

 سج ےس لو ای چی یر ںوزامم کب ذی دوا صع منا تر

 را تفکر تیتر ےکر ہد کیپ ےک ںوڑامٹ نا من آے ےس فیلرشت

 ۔اتز یر اجر سل یر اعمر وار عالسم سیم تم ال یت سرب 4

 طافلا ےس ےک تفت بار وا ترم بار سکی ار

 ۔ جت و بارک سی

 ری تیالورر هلو اے ۔ فسا ٹل شت کو ےک اش اش

 ےک گہ کر رق رو اروم ےک کت صخر وک اه ورا
 لوکی ےت رو ورا ےک ها هاو رد ےل ےک ل حس ےک بسا رو آو شحل

 ہوم اد فذ احگ۔ ےہ اذیت خرج ات ارکس اوت ات ن و کے سم

 ترابعیسادیع انے ہر اص لوکس لو وک بح اصرو لا شادی یر اب

 جاس و ےپ ںی یکے ےہ ی ے تیلرشتر لر شد اپ ایڈ
 ارم و جوہر فک 4 ا کیک ےن رک کوک لہ |. لار لولو لولورروا
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 0 اص قم ریل ےک لت اھ

 یوم و حرص تر

 ۱ ےک وچ عزل وک سا هرو اشار 7ک و ٠ ےل

 الکی ا نوا می وه زا رپ کنی عر و

 1 فست الو ےس حر ط ساب ےس اہ مرکل ا گو
 ےک ےل راے قہ ھوا ےھت قر لو چت اوا کرس اقف

 کا مس لپ بس ا 71 ییا تالو جج سرا موززع

E 
 اور 0 ک تم

 ۱ شا قیفتامک 5

 5 تنکدنکموبرف تعا تم روم ۱
 نم و سس يب طصط یم ےس ۱

2 ۱ 

 ۲ 012120120 ےہ هلن شات :

 .E شاغر (یلمزر یت تو طظ

 کیا هک سم ی ۳ هر هک ہر مکے



۹ 

LCEتوما اد مالا ول  
 اهر ق تامل ا یتکضرالا لاک تیل شلم

 يلع قت ر کا سانا هام لعن لمت لاف نات ای 1

 سنز روا ےئاو جر ےک ں ونامسآر وا اشرف سا اتش لک میم

 دن ایمر وا سلب نیک نامی ساد تم ناضزی
 ۔ سب چچچ ت کررپ داد ین کیک کیل ںی



 o "ء0

 موسس در نم لفحعیی اند شرا نایک

 7 ل یت ار لچک کام یکے پس تد امش ی رسا سا لاک ا تشولخ کک

 یم اوٹ ےس ںی ادد روا یاد نا ساکن اش حا املاک

 تسر اک اشک ال یخو مرور وسا ںی تمایحرامدا ارتہر تک

 تابش وک ںیہ قر لت یر امن دا یو : اش ےن لزا بہ کے شرع نر

 و باا تڈ الشر وا اب تک اون سسر پر سریع وآ ا مسو ا فورا

 ۱ 9 ےک پ بق ام نیم
 تم اول هروشو قل ضد قمار هک تند لامدیع ۔ ےل

 94 نا ترس تی ۳۰ هر اب ر میوتت نڅا ق ناسا تکون هک

Eھو ا کارد مدارا ۳۳۳ تییآ ٢ ہروس لوا هرایو -  

 ۔ نیمتکک و تنک

aنکرد هند لس تیتر هاتشخ ضرال ی لعاح فر .  

 ۳ ترص لنور نم شلر ترم وب د Ky ترصل نبا ا گس ارو و یاب غ حس تم اشک ار مح

 لسمشاپنیز راز زا یل آر ر سیر تہگروضمتساںامما طول رر باش اتا آب ایا

 کن سن اگر ورم لا ما اے ور ورد اب ارب ضم هرکس اشو نک

 هس رز اس فو صم اار اشاد ری امت ی العر رک

 س قس تو کیک | ہیطصس ےتاد گم

 (یراعر تس ات را



۵ 

 روشا ےن تی ابر مو ضو کک ؛تمات یت ےس قیا ابا :

 دو عود ټر رب کرا ایس ایزی لس ہیلع ی یر ومر ایا لا وس
 ۔ ےس ےس لابز گر ع را لع لاق مالع- مر ۱

 عر دری ےب اد تاز نوع ےک

 با نان را قدر تر

ISرج یر  

 نازی کی اشا تس ئاش او تار ابا یتا تر مي

 بلوط اشک تع یک لتا ےہ تا بطلا لام نکس ںیم لوری

 ےس ناک ی ےک فار ارباب طا قسم اگر

 روطس ی هیت تاریک ,EE یل گر صال و م کضحر ازا
 یھ روسی کک ید نا ےب ٰ

 ےک س ور فرش
 ےب تیام لار لع توات یس
 عل ىز یدک اینک ال 3

 ]لی تضح۔ج اف لتس تب 29 ۱

 شاسی طعم ار اچ ن یر ا گا ابار حلطم اعر رو اخ بحوک
 شک رر سا ت دت ےس ایک د یھب عا و کا ارج وام ےک

 ورک كس افص روم روا عدد کوو لآ ار رل ت داغ نداد قر ریتم لیگ خار

 کر متعار ہراراو ۔تس ای ارقو تلک شد ابو زا ترابع ترک رو زا دثور لی

 ت [ رم ام ابرد تن رو تاک پتو دوش طی یر آبی

 ی وام دز لهیع و اش ار مم رضا وتر جج اط یس ار دول مو رپ اے ر ومو و نورا ت اض

 دص ترش ر ایپ “مر لاتا الع هل (ه۱۳۱ لی جاو قات یزد

 ۔ عرورشاه تب آ ۲< لسم روس هل ۰ .  تم |۲ تعس رب هرو هل
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 طافت راہظا کا زمہ اے انک یو تا ناپ ا لب ب ل

 ےن رح یو عا شا نیرح ا مجم لنا ات رم
 رے واننا ساپ راک سالو گام السا!یل !دع ن ایل تر حر اض ترس نم نٴثص

 ین لک تی انآ ییا نت ءهش لا لامس ےس اف

 1" ۱ ِ ط یر کا

 تک راد چرخ صد تشکل ضفورع

 یلدا دش ۔ںہ ےے اف لب عام لی 27 نوت اش یب
 ڈاک شر دیتا اٹک ائ ولی یاد وعما مو لو و پل ےس
 ترس ککے اترا کس خر یا قطر رلعردا حرف سا

 : لا یو _ ےہ نوت اک ام قو رس اں ید تس

 ۱ اما “ول تگ یحع قفا دةم تو نص طا خ نم

E 

 داااگ

 فتا

 و لس بنر اره ینو روما ودم ن ا ںز ےہ رکرکا

 کک تا ےن اواو حرر مت ےہ تم مو اب ز ےس بسوکس یخ

 رم سی تاور پ طاق پا کت یت مے کتا ہللا تم

 لا یتخپ اک جا سا

 جات خاکی ىلا ٹیپ سلم کر لع ن+ںو جر طناب

 ۱ E ELE تنم کس ہلا[ SOE عو ےہ

 ۱ 5 یو درسی ی ہیر وفا

 ٠ لل تی ائ رتب روس هک ٠ را وہ تی روس
 شا 7 ہا طاق زوس هلن 5 ۳ تک ٹو ا رک

 جے رہ نو ٰ 9 تسآ ۲۹ توہ
 ك 2 2 2



۱*۳ 

 ےک تار مرتا نا او به تب اشک ری
 ا رونی

 تنها سا بر کس نزد ےن ج“ ہر طحالب نیو اشرا
 نعنآم قلا هلخش نم ات کرابت بردا وی یل ےہ نایب ناو

 نتاس علا مالک سفر نیلتاسا یطعا ام لضقا طلا یک ۱

 ۱ ۱ 0 ڈوب هقلخ عا لضنکم ولی ال ۱

 رو املحلا ۔ سو ےس لپ ناف ہک ولد تکیہ

 ۱ ۱ ءایبنالا ۱

 ریل کہ دازز متن سم نشر ترس بسا ۱

 ۱ ۱ ع اج یل هات برش

 تامیصت پرت سس سو رب رس سم اض ىلع
 تینا صع 2 سرب اس کم ات نار

 GSS تر داں ہہ ن رغ ایر

 لو هه ےک لس ملا لا سر یہ ید یو یتمقکت مار 5

 تلا رپ ٹہص ا بکس یم نمی سام ۔ ےس در شق اول

 تال 7 ا وی ددا گام رک
 ۔ ےس لر ثا ترا وت ےک

 لصفر ع بابا ےب ےک تک رکن قت خ سبا

 یب یوم ال تضحر ا ےہ وان رخ ادا یک مار

 رس قابا کا
 ےک کرمانی اب نقد و هک ن دے تراش

 ۳۵ام ین تآرق باب فرش ین هل



 تم مک ںیہ یا وت بیس نے سا ۲ و 7 ¥ 7 ۱ کک ےس
Eتہ ِط عا سس 2 را سس رع كح  

 رپ نور توس سم لوزت ب ابضاء جز ھے سا دو < اځ

 ےہ ںی مک و
 وا سس قوت ودعم راو ےہ ےک اور یی ہا ےس

 حر ی ےس ۳

 مقر کت لف تا ای تاج کت تو یے رو کئ 2
 سر احا ووز ےس تفس۔ ساب ےک کن ارگ سا اسے نا
 شح سے راپ ےک تاقاقتراو تادابح ےس ترضحح رس ںی یل عت گو و
 ۔ےسہ امام کن نوع شک

 ۱ سلم رب خر یکم ووتر کک ےس س ھم ےس همنات تنش

 دو اکل تپ ها ناب رو( یے مارو ا ووش سم تامر یک ا

 در گلو 4 نص ودح رج اں رت ے رووا کاری ا ن باب ےک ۴2 ےہ . رس ے7 و ج ۳۳ ری ٭ رخ ۳ ۰. سض س 7
 ۱ و "و ںادر داخ ترعرع ام م وور حر ل ارنا ل 4 بیگ ّط ۳ 07 1

 ےس r 2 ۵-1 2 # e ہر چ 7



 ہ۵

 , وہ یا وکو شرم جان حس ہو د یلعا ےس بس

 ے ےل اڑ مل اوب ٢ ےس اہم لو زر تم ناق الطا سا . هل داع یضلرف
 لاش یب اتق بارار ںیم ناروا بساط ےک لوراو ےک تنم"

 هست انت قرب یل داع هل ی یم ناک نیروی سم
 ریس ےس ار ی اے رح رس ںی ےس اب 28 ا

 سلنا ری ےس انا ان ںی ر لم یر ےک کپ قے

 یا سزا کنی وب سم مطلق بکس وت ے یب ےس سنت
 رم ر اعا ی ترن ریتم تاز مورا تم اہ لات

 بیر ی قلاب ج ل اوا ےک نی نجار وار أو صر واو اتکا 21 اکہ روت | مالک

 سملس ای روتر م ات اجر ا ےس ےس خرم ا الور باس

 ۔ےسر اکیا قادت ےک ب لالہ زوا امم ےس گا نا فک

 - سا سنتا وس کز زون ےیل یاد اش تضح
 دس سست قلم آق خ رام ےہ ایارذو ر

 : عی اید رت وور ازور لالا اج

 ص 1-۵ ارر وور ےس سینا یک نیل سارا تی وصا ۔ و هم

 قلت لوس ا اید لو ارنحر ہو زس ما ناتلاناعت ۔ ب

 ناک غا تفللارلع قو لو سا فارجتتم نوین غم ناف ھم چ
 دن ارس نآآ لار ض نم وسرد يلعن لص یتا لاتا ذلو لما نعد خبل ةیاغ ی
 (یر از نیت ا م طي راتلا نمو دعقمو یوم

 رو را تحال لوس دکل س ام تغ او یررب رپ ول ص شک بو ۔ رت

 ےس سا. ے ا١ عرس وو تی ا ےس ام و رول 7 ےس اڑ یک نآر تلکس و نو

 ےس ےن ار نس ین نآرت یت کرہ ےہ اب یھت ےس ور یک ونصح

 : ےمر ابن ناک پا یم رند
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 ۔ےس یک ظن شیو ارو دع هد رم
 ۔ تر و : ۱ 5 کئ سج

 NE ۳ یت ۱
 ات

۱ ۲ 

 قرار تل لو ماش ترضص نر اما نیس عدس کک ابھمنہ
 تیام راحت هلع ےک آرت لس ٹالخارشرا ےک بسر دا رار لع
 روم 17 ودراتوا و کس 8 ل ر کشی ستر وص سوا

 ایا یب ن ال کک ورم اتو. ںییھکر سانتی یکم رر حلا خدا نقلا وم
 هاش ترض ورکر واہ رہ امچکں یم ناہزو رار رع آرت حبس

 تزصحزوا سس رد املا هیع م اتر رحم - فورم نیلا شر ۱

 کد وقح یم اشور دق ایسار گم اش ۱ح ل بع ایسا اش , قلا ع هاش
 ەپ

 در قوت امت 2 لیکن انا لا لد ساید ت تاو ےس تار نر
 5 ٤ ۳٣

 نرا جت ٹا صلو یکے تقر کد ترم هاش نیا وزد را لاش ت هم هس

 .لساتعر اعز نور یک ت قو ثبات عید ات کنار خندان

 ۔ ناپ تاط ماا 2+. شار تکی عن یف اض و اما لازاء, لیلا اج ۱

 بامراض ٣امقاووب کہ
 یر نو لک ۶ل وصات مع: ثرجرو تمام ناطمم(ب سس تاوو عامه« اطتما ۸۲ بر ت والد هل

 ںیم داری ناصر نودا ید درگ ایل فہ وکلا تیم
 قم که ور دا وان هس یت ای نعم ا۵ط ا۹۵ ۵ یر. دمت دارم
 کرت و راز ای تام ںی ۷۹۰ ر اوو رز تر اویو | ےک تقو ا

 ) 7 زا ات نا ست نره موعود ےس یو لدمات هک

 ِ : اد ار اپ ترا تیر ےک یال و ناہاغخفس حب ام . ناله



۸۸4 

 ےس ۔ ےہ لص ام

 اب اوو رھٹ ام ذب رب ت سا ترت ۱

 نال ےن کا نازی ید ی شادی او تر

 تر تعاش اجر روم 6 فنسیس گز یاس ب آر وا۔ تسمو کے ۱

 یک
 -- ےن رر 11 س نات کم ےس نال

 نام ےہ ےک نا ںیم سلو ان و لب ام ےک ا کس هه کن اروا

 تب ےھت توراپ 7 اعم اروا یزو ہل بح اس لما الوم

 ری 7 زار قو رو مر ص ہل سا کس سیر سا

 3 لوہے ا( ےس ا بوک سا ںیم ےک سا اع صا لو روا اتار گی
 هتک ورا تیس

 لسماع تنزف هر ساس یس رم یی تما ار روم تر

 تعطر یخ روا س ,esi ام ےھت یک و 3 ز رروف لوٹی ا او اندوہ ۔ے

 نا۔نک نیز یرکنا ےک سرد ےل اد ۷اک سو ت ہک کا ےک

 تبدد راف کن ا نارااس ادانل روت سی وک ەس اوم ےن ترش بس

 وکار کد سل تطلق راندا یدازآ لوح للا توو ے تت الخ اص

 کی ترعر کیس ار وری ی اس سرا سش ینا ےس عرش یمن

 اکرم و ےس تاراشاو تب يا نیر دارو تمام یکن ا اکے آر

 کر آت لوول واک زی ساس حاتم! یکے ظا ی ی ن رت دیتا کرہ یا
 دامی کل یو اتل اور قع لار ہد نا کت اھت نو صت + ٹکا ٠

 یک سکین یورپ اول ا لوم یم ٣١ء عار سارو ۳
 ۱۳ هرب

 ا۵هاب رم مر لس



 ۱ وو

 هک ںیم جی ۴۱× تریبون 7 ]ا "دو کا هود تسوم

 29 0: پوری انسا
 1 تخ تار ار <

 می 5 ا
 ی سر رو وار در

 ۱ مات کس ناتن ابر ام شرم خر ای ی سم ءو ۳« ہیں رر

 ۔یکق ل مصت کنون نیک ت ا 7ط برروا تح یک جت کر سا ےن کب نا

 تی لی ضو قید طر وا یر تماس یلع جت کا دوم رکی سب

 سم ترک f یی تقادص کر صو عر نکل هری
Eجر ےک یم وک کر قاط ےک ربو کت انا یر  

 E ایند یھی اکر اش ریپ اک الو ےس اکے ےس لو تو کت سرم

 تپ امت یکی ئابربالع ین ںیہ لس اس اح كر
E۔ نہ  ٰ 

 یار نئ ی
 ا ا لنو لات دن ی

 اقدس کروا چو درد اکے ابا سوز طر و
 بانج -ل رم تورش ت تو بستن یی رت ساتن ا اس تک

 ۰ اس رول تبسم هل او کرو از بج اصلع حا اوم الت

 نار تک ارت یر قم

ت 3 و لع :ترضتر مال از ٤ را ر2 مأم
لیوا یر تن ک

 هز 



۹ 

 7 و ۵ فر رک ےس نکمئان لک
 ںیکرکی شا یش تیا نور ساون ماو ب اروا ف ےس حورمبساج

 مصامتو تابآط لرررا کور ود امت بی کر 1 ارت تاد بیر زن رم ےک

 ہا ںی لا ویک ت رھ باج سات سس امت اک

 ر تدلرو اکو وف

 مایع سرای انار عزای رت
 تان کم ن آر سلم توف یبا ی

 ٠ سسر امف گرو نیک لک رخ اتم قمر یدرکت رض ںیم
 اک شبا صوتی سس سر ورم "با ےہ لی سرعت هنر بب

 ساوک انار کرم یا ںی سوئلوو قت کت یت رر اس یمن کک

 بحس یر رمز یل ت صا ال وم ترش اف ںیم خرد ںیم کت م ںی تسرق
 هایرد دم ا تام لا لق ىلع 4 دص او ہاضربد تب داد لا هقفور

 ےل ےک ا نرالا یک ارن مس لزا بنا کیک لزا تای انعوک
 اک یت نعال لایت وار جوری یکن جہ امید ےسو رت ئاب قوبس
 طب ںابرد ر ر کت وسو لوے س۔ ںی یدو ںوآد اب ں ن اتنمس ا

 تب نوا یب ےس ییھکد ےس تام اتم تلخ ناف اعم جراید ہیر تا
 تم تر ے۔ صالح نما ع گر وا سید رب ار اک یه

 ۳ چپ ارم نکس

 یول بح مت یت

 ۱ د ترمز ا زر وت ام ید کریس نالو ی نت 7م تم لس
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 ینا با کے تروس سجے حاس ییا زوم لس تتح

 ۱ 7 یوم ی ےک نو سم ےک ار الا ہی ۔ ےس

 ۲ اب تی یک جر وا ےہ ر کرو ہیک ارد ناصر دوا تدا چار رم

 ی توت ات گہ تاتلیس ںی واک
 ۱ و نت الغ کت عیب <

 یم ۷۳9 ڑا یر دای
 ۱ زی رنو اکتبر یتیم 5

 0 رسل ںیم کن لس یم اس توپ ےس ابا افر کک اکر اوا نکرد

 ینا ی اب نشیزرس یکن انتس نم ںی یک نورت یکی سم اشک
 یه کی یونی شاعر نمی ال ںیم یون ایدرلاو ايسی
 ۱ ںیم یہی حر یو مح شا یب اش ترضع ن ازار سم پ7

 ٰ Es ۸ ارل وہا لوم از دیس

 ) میریم دم نآ 7 رب ۔ مل

 023 - لا تاو سم aE مس یراخر ار عی رباز ر یت خار

 ری به کت ینصآی تک ق لا ں ر و کپ وا ہ٣

 ۱ یھب سم ںیم لعرد یو زس ا u 7 همتا بیس ہر

 ایا« تب لا هک یا هی حس نوت

 _(ںانن حق ادص ناو ئصم “نم نکل وصا ریال ای تاتو سرو ب ۔ ےس
 تر ا آے ےو زیو ٹرافی قاراۃباس کل

 ٦ ۷

 اب ان
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 ےن ار ےک کن ای ناو سل ےک مات ی نایک کوک ۲ت ادن تک
 ےک روس تار کان نی ہد ابد هت پس ا هک اب نام “ںی

 ےہ یک رپ ماپ س اےک ات مروا زا ے نل الر
 الوم ےک ایر تسرا- ےہ کن خو روغ سس یکے راع ےس دوا

 لم انک ان شئر نا ع اوہ وا نقل از بح اص یخ نیلا دیت

 رب ےک ےن یر تل جل سیا حاب ےک ابا کیک تی رود ۔س

 گی انت بس ںیم سی ےک ار لانا تم ےن سرد کیسه نا
 ۱ سںںسرو سا تف و وہ ےس لص کا ۸۳ نار ما یل ا او

 ےن سر یشاوح ےک رس سرد املا دیع ہاش تر - اید ام بش ایپ کج

 لسور ےک تای شل وبا که ون کا ےس لاو نم یک نر
 اوم بدر ضرب 7 ارپ نارک< ےہ سوفا نکل د ےس اف یل ضاق
 ر اےک ازمل ارب نارق ےراسروا ےہ ایکا رول وکی کس اے حاصلا
 سامو ٹفشک مرا اوہ ومر ےک لا یر سن ںہ کی وه
 نج ںی اب[ ع اس بلا هر ورپ تیت د ےک تاب آں وطن شا
 بس نل عج ترم ناب بقل نی وف ےہ یار نیلم یز ارا ےک

 روا ا رر اص یک الب کے تک تاک ایا ےہ گئ وم ۱
 قد مک ہہ سہ قوت قیر سنہ نیا اندک یک

 تا سم » ۵۲ هنر تر گرا یز ماما کسی یت یف
 مو ی صم ۵ ورم ات ےک وں اب تاذ ںی
 و الا سات یر را یا نا ےس یار ا نا رب مان 7 یار

 تا سکه تیا سل عر شو ایک که سیلک ۶ 3 £1 نو را روا

 رو E SE وو وا
 جن یی نک ضا کہ و نا هنر باز فوض
 ۱ ےس مکے ل قیالصا رشید اش ےک بآل یھکاکس ڈا

 جس
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 ۱ نی نا ضربات کی ار نا۔ںژلاڈیب رييس

 E4 a تسراخاعس رولت تط اس لیبی 7 سو بس

 ٠ نیہ EY ا 2 وت لو ا یل
 کت ارش سو یک آی ار ایل صع کارول ےہ انس ٹولہ ےہ ہال ےک.

 1 تال 7 قنا ساو دات ان ےک ناروا سوم و مار نت تام

 " کے کی پسر اصتخا تاریک بیت ایپ ںیم
 ۲ و تارا لول ٹا اب کس نا نر مکس الور

 ۱ دا تیمم 7 9 سب ےہ

 نشات نو ںیتضاع تالا ایت سا حسب بت اے

 اور شب ۳ تجسس 722 ایر لپ لم ہہ

 ناس 21 ۳ ات اتم لب اب وج ہم تا ک

 اور 7 ۵ تموتس رک یم بیت اورد طب ںیم
 لر یلقع ار یتحب وس رہ نم سیاسی کل بیر ۱

 2 ۔ ورغول طتسا اب یٹس را نیا واصل

 7 ey اس اکر او مل لمس مالک لگن
 یو یی :AOE مو مک بار نیازی ان شرک سا

 یار نییل روم انا برے اے حس لکو تایل رزوا ب ترت ےس ت بروس رسوو عت تیرو ب اروا ےس

 او یو تومیں ںیہ ۱ کرک ںی توی نا ار بروا لر یاس هک تب
 ۸ سبا یو لش را یا چ لا یس تاس رن ہل وائن اح یب هم
 ویسا تصم عم ناتو e 9 - س تیناصت



` ۹۴۳ 

 سیم جو وز یو

 رزرو س اے لر آب ح العرا رد ارپ تسر ام ےسو رک سا زب

 - ےہ باہم اک ساروا ی کت ج مک سبا کی یز یر

 رو! جلف هارو قم نیت ر
 ین دک روما وعر لات ےک ردوو بک ذکی یکتا

 ےس ترور ت سس تک ن یم را ںی ناس | ےئئ ںیہ و مول
 ۴ نرش ماقا مد تایآعبر - لر
 تارا لاش ام نآلص صل ۔ ےس 3

 سا که سر ارش اسے قا اروارشل امت تایر - هل ۱

 مل تاز اےس یاد ےس قران تره وحی سا۔ن 2 ۔ مل

 اویل ی ا طی یک یب ےس ایات تام
 سل کانام پاس و کا اوج ےہ ےس قاذ قالون سا

 و ااش ام ناملالاد -

 مات اچ لای ١یک حا انا ب نک گام ےس بس عیب سا

 لوس کل جم شیک ان ار یخ نیمی الم ںیم بیر ی نا ا

 هی اف عمه عت نرخ سایر دف کی مو
 ےک هتک میک )لایت اخر سر نکے رالی کر رر٣ ین

 دل لا ےہ ےک یا یاد ںیم یی س ال ینا کسا ساک لانا فا
 ےل اھت لا س تیر نر بت سدد تان بل عقب ںی بک دیک
 تحال ےک ن تنعلاطہ مل یو ا لت س ا حس ازم اش بالا رو لح یس

 نام. یمن اش یل هل ےک توہن یک یخ بت ق بیم لاک قد
 هست سا 0 es ےل ےک گا نم



۹۴۳۴ 

ف حت یب ے یخ نال لیک وراپ نا
 : رپ 7 ی

مو ین نیلم اے بض اص یل قم | روم تسوو هرم - هنر نم روی
 : ن ع

لان ترے اور جددا محاد کپ اک
 ۱ 

 9 وای لا همی

 کنترل یی SN کر سر صا یز
 لب بج ےن ےس ت ی اک می ےک ن اناوب سیم ےس وہ ل تس اظافر املا ید

 لو کن قرم یس شعیما "کل عفو ےس سا اکمل عت شام ےس ےک

 ۱ اکا نزف تج ےس لعف یکم ا سر لاش یجب ان اشارو از آں یم شن کم

 نہ نیت لاش ںی ارز کت درب ورد E رسا! و ایم بوسط

 مرا ےس سا ات ا بوش توکل یت لعن ی ے کیش ج حیا ےک
 می | بم تب له بد تبع نرو گیم لد بم تد ات ادا

 ۱ و و . اغا لوسر ملط

 N ےس مم نس نا + یش وو سر ود نآرفنال اش - ےگ

 2 - اتحاد یری س لاعالا نی لم لم

 ما تب اھت سل یخ ان ار سل
 وا ۱۳م ناتترارآ .ً ۳ ہر - بس

 ۱ هل بز نرو fi تیتر نر ء عون سا ` ۱

 نیلام و حا الداو + . تاند ان امیج رکنب لم نال ماد قو

 بی تست لس ر رو سہ یه م ندو اعد نیا نیر

 لا تيم بات

 ۱ ری بيست تن هی اا

 ےن عر تر خان زرت ل اشما۔ ںی ے کارڈ یز امام ںی ںیم یک ےس دير

 لی مر تس از ار نامتارار



۹۵ 

DES 2س ر  

 صضصص را الو“ تص

  متکوساقی خر را عند اش فید ےس ترضع <
 ۔ ےس اکر خدا

 ی اں نر لو ممے پس 7 و حرط ساکت ای بیا “+ ب
 ۔ ںیم تک اھ اما یا

  - ziکے اض کک ا تی یو ساف اترا عار وار صفت ای ۱

 سه تر من وم رر ںیم نیزے تای( ںیہ ےئکن ایی

 نیل فراتر ۔ےسید رش زین نآولا حرم میل رر ہوط یی" د
 2 حس لس :نشور کما سا عاہا کرانه تاک

 روا تازا رو بیتی بول اوو سری روم تزح

 روس تلخ کر اک
 ۔ںیڈی یہ "07 ا یادو ات قوس سال ۱

 _ وألا شما امتی ۱

 ۱ < لو نار ارب وب ںیم اش مانے لا ۱

 0 قراطنا ام كىذا امی م) قراطلاک عامل ای ۱

 ما دا لالا نوک 2 واح کر کپ با کالو ہے حله کن

 ناشر نیل مچ ظفاع علت لک لک نر بتا
 رکن اش ںی تاپ یک نو گرو ۔ ےہ براس

 نہا نس جرج و و قاد عا نم قل 3 قلم
 ۱ ںی کھ OPIS سک حساب رکا[ ےک --7



۹ 

 دن میل مز داش ویت لع دت 0 بیات ب بلا

 ہی د سج - رز ور اد ی ۱ - ےہ مم ےس سیم + نارد ےک

 وامش ام صا یی نم هام ۵ ا
 ام گیرم رب تقال کسب ےک اکر ا

 لوس 2ل عدلا تا ضزالاخ مر حملا تاک
 من ۱ ےہ یاب ٹیم ج کن یزردا ےس کے ا

 6 ےہ یک یک دم دیک تب ق و لعاب قهامق مه 6 لصف
 نے ہی چا ہم یکی سد رد روا ۔ ےس تاب

 6 ر فید :.فرتک لک مچ یکن
 ۰ سکس نو سوق یر پںم نت یر

 سی زن ي مینر ویلا عت دنگ ۱

 ات مادر حب شیت و وليلا نسبت نکی

 ليج یتا هع یلکنض ال جاسک س اتا کش

 ۱ 1-9.9. ول

 جت 
 1 ۳ قو ۳ میس برتر اش ا تقی ِ

 یک قدس مر کتا یر ام ور ۔ے چک اےس نی
 هایی اک قب ماع رک اسی

 .. قتل س تم نیامد - گلم ےس نار ا۔ےک ںیم ا ای

 گیگ سس کنگ گی

 . یر منو نعت
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 روش حل س نج ںی ر ار آل کر ری ھا 7 تور عنا تای اهر

 نفس لصاح تمیز اتم سید ےک یی کریم امامت
 لایت کر کر یر ترضحروا سمت اک ا اشروثا تضح طب نا تک ٰ

 ایر هاو رایک باقنا ےک ل ضان ره موم ور لع اا لوم
 ناہزاناکپ روا و رکن ین ید باس سر لوس الپ آس ےک

 گل مس نیتی زیبا تھر واہ رک ضخ ورور ترق ن مانوس .)
 تو فیروز ۔ ںی ارض ودان کیک ہی ت گر وک قو ےک پانا
 ںیم سی شک ا ۔ ںی ےن وم تلسی لن زن هلو سم لاک

 لاو یا و ۔ ےس یاں ولع کسر وزا یار کین ا۔ےس قو تی
 ۔ںی جر بای دم یب ںی کریک و نیک تار یک

 لورا یت تراک صلاصو نساح ےن کرا یر ال ول

 تا لانا یو هو بت ےس ا ےک پام ئر پا یم سیم
 ۱ نرصاحںو ےس یک تمسخر 1 نزرتهع 21 ےہ ےہ الو یک 4

 لول 1 ےک یز نت هر ب | - هتس نسل ات دن ک

 تسر لوط سلنا ضمن آف ںیہ ادا یک یز نت سر
 ۔ےہ لیز صف تاک شرف هم ےس نامہ تم تباذایکس یم ےہ قید

 لاننا ۔ ےہ طب یکن یاضمت سھذ ےس باوا کد ھل . رےہ
 دات ان صلو لار ےس بل 8 اھ لا ۔ےسہ 0 منفعت بانک

 تسر لوط سیا کب اولامر اب. سس شام لم سس لرد تا ےک یسک ےک

 ےکت آس ارو زرین ar راب ےل ےک ے اک نون. ےس

موز نک رر ۲ کس ۲
 اس مر



 رس

 e 3 بک بسی

 حس ست 7 ار طا علو دارت یک انلا بارلا حر طی

 ءتئامو ششم وس لاک 2 ابار لز انک یب ن زرق لیلا

 کب سات سوشل هات اک نا ناروا تخ نایب قد اوو تازج
 ۔۔ے انا الع لس اد لم تیل سانا ۱

 تب تی خر روم یکتا. تاک ت سایت ب بق ںیم من ۱

 ر ااا « ازین ب اتوب اض روص خا کالو ےس ہمایقلا باوا ۱

 eg E یس
۱ ۳ 

 باک ۳ بر سی ےئل ےن نک ہں یخ تٹراںطم باتس
 قرشا تع رانا بان اھا باک. جیا باک اب ہر

 ۱ ایس جر لای نا صصت شواو اسلا ب اتکر/ بلا ب کہ را بک

 ےک ارج مرمت لاس سام اپ ہد ےک نقلیه بیک

 ٠ت ےگ بک تس
 لام نیک تب الغیب ایم« ہی سمن ر اد تمیز: نا ۱

 گی رتا من یف تای قوت ن شر وارق اتم نیم | د واحلا! قو

 "نآرق بتا باو پایا نکلا اما لتاعد کر نر ےس یگ

 تاو خر ت تیس ادا مه السلاو جووصلا رع یش ساب اوآ
 . آی ایا 74 ای ام ق بدا مس با ترس پارا یا

 ۱ یب دیاخ تایم نر ہد خل شکار ورم ترت ۳ر ۱

 ہیرو ض خز وم فی “لوک قرض ےہ سش نل تند اف یس
 رے فارم وس د شاک چ نر حت سرمہ ےل ےک

 دکن هی ےس ریس لاج اجا ےک نم سید -7 قر تحض
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 ےس لئے لوقو نبا صحت ےس اتم یو وصال ناز وا

 آر یم ناس ناب بول ول تفکرات ایل ۱

 توت سر اس ات ا مرد ا تان یک تک یا ۔ ےس کس 7

 قوم اکر مر اوم باکس سا ۳م سے اما آے ع اسے ۳ ر تشو

 تراب سوغ اک ساوا کردی ترکی زافےم بات بیو زش ینا

 ی ر لیلی کل اکر یارک یی اطع یس ذ ید ان ےب ٰ

 ساز نع عر تسرف کن ماتم یف عئابمرگ ٹی کتان تا

 1 تی ہیلی صر وا طبتت لس. صصتو لاثما۔ یاوورم او ار یی

 ۵ بشم لک تل تال تابعو تاہم رو طاعت اپ تام باشت

 ۔ےہ تگ اسم بیر

 ےس نوت تارا نور اپ سکت آی کن آرت رنز نیا! املا

 قراوو تار تر طی لوا ےب ارج تکست اونع ت تک الم

 مغ حساب کش س یل ےک ل ادرگق رو کل وتر وس سٹ روا لوراپ سا بوک

 کیس تنیس قو روا لیکو نیک زرق ت امو قوم
 نشر ب رک 1۳ ےک ےک 2 کی ق وڈ اک ین اک نارق سں واو

 یاس 9 روط یر وف ناتا لاو ےل ار ظا ہہ ۱
 ہک طر وان لذا ا ما ہہ السا نیر کے سام ا رس
 لص ارات و رسا کس چرا آر وا ترازو 7 ےک شرت بد اجار ےس ۱

 ۳ ےل یسزیزع نفیس ماما تان نهی ے ای صر

 لوس یی بیوہ ف+ھ رنگ
 الخ ےک تووہ ار حس ۔وورشمووو رر ےس ناتو فیت ساور وا حبس

 باک یل شے اہ نبضتآ دی عید و ایاوقا م ۱! دسم عش لنا نا -هلب

 والت دم اهن( ریس دام نآرقلا لان

E 



 م٣ نار ر3 بؤم کل اوز واقرا هکر امر ان تایید

 SRT رکا مما ۱

 ےک شی یک یر نارق روج زا را۶ ۱

 هز .ئراو لتلرو ینا نی م + لوپعسا

 یر سہہ 1 سل 0 سس مرمر ایم )و طلروطس ر ۱

 07 جاو تام نر 2

 ۱ ںی ےہ ںی ےھ ۱

Ly”مچ اصن اقا ٭۲ را س روس یک  
 ا یک ات روسی با ۔ سم تع یروضانک
 نم تیم فهم کم

 دو رورح یر ا اجرت کت ق ترم با
 ا

 ھگپآںیععیق تخت

 ۱ ۹# تر ۳1۳

 ی سای تر نا اج

rرے منا یر  
 ر بات ی زس یت از سام یکم

 توي مر مع ۔



۲۰ 
 ی

3 
 دم ےس بسے س ضش نام ریل ےک ددی ودر دصلا چوک

 ایز ےک 1ہیلی شا لہ رار کن شش کر کب طس رو این رق
 سا رس اس کے ید ےک رک لپ تایم ےک سا یکم
 ںیم 3 ھر ود سا ی ےس اوہ لس ار نانو کے س نوح
 اوا ہل طس ےک کن آس یک زا اک عیش نت بکس کت د ا
 یس سرکہ یس بسے ےس رک ترتر کل وصاں یخا ےس هد ںی سک
 اس ما ےک لہو ودصلاعر یے اسوہ جم او بدط وو رک حس

 تاب اہ ال یم سا یل تر اپرک س يگاگایطتار ر تلاع قاب
 ۔ نیتسل دي و دی ٤ ایا سیلاد قفل لاو - لو

 هنر و تک ےس پولس ا هوم تی اچ هرو اح ایا سرد روم اومد
 کی اتا نر نر طرق روس ت ایک لر د سر فدا س

 رت یت الما” اب لر تدایعداوخ وکی ماحب درک بہ ےب جاو فر
 1 ا: واتس )مد ےہ ےک ا لیا یر ےس نرم تسامايمںر ن لحس لرم
 رکا ما ئ۷ غلو 7 2 نمتفاتروا سکسی صتوروہ خزاں وقف

 کوارتز کن اوکں دید اکا کس ن ااو نا
 مایک واد فتا ور ایا رضوان اقا نا کلی رام نا
 ب اح شو رت ناب او گر جا کت ومس ترک ےس بی لواری کلر
 لوط و انکی اروا ٹراحا نال اط ےک ناروا نر ونال صنت منا تو تزد نار

 طب ممی نما. انت وتی ردنا لد ات ترس تسرق لوس ن یرکاڈیفز ے اکا ں کد
 هژ کوه یفس قد َحأ و هلع خلو دحا و هل ضعت و نما نوفا اکو فا
 ترم 3*۲ کر شح سلا ةراشا نم تونم او هر یغ نا وه رضح ف



۱ ۳ 

 ام 2 Ek رار 7 مم تری | تو ےس الوو ۳ لوت
 ۳ تا او یتشنس اب "زوروا اکشے تر ایپ ازا وہ ترشح

arsوار طسز ولايك نا ےس رے کیو  ِ 

 ` رور تتم نوا بلا یف قت ےک س ستی هاش ترضح نما عن قق ے
 ۱ تو نوه قوس ی ےس هدرورپ

 5 . ضد تاساتق اک آتا عت
 ۴ 2 یو شبا چہ ےس رتی سس

  نازوا. سو هتک ار تم کت ول شر کوا تیا یر لو - بو
 ۰ زق نا مس رخ کت رات رد یمن ارو یک وہ اک

 ۱ ٤ تن | لا حر هک قو قی صت یکن ای نا ےس کپ آی سکیم ساب

 ٰ ۱ ۱ بیس اف لار یر عمیر شاحر اش کیانی کن زا
 7 ۔ےٌّلاْه ناب چت یی اذط باری هوم پلا |

 ۱ ۱ شعب کم ا لاتی 2 کور ان بج شقو ورآے سارے س زر قالا

 ۰ رہبر حس لدا شفا ام قت روم سن 1

 تمہ ےک سس نوازا ار 3 او کس ار و کت سدابع یک

 ری لچک بِ تے ارس لر کک ری وراق

 ا ٠ لیاتامرابتعالا 7

 تن رای ی تم

اوچا دستم لور ریت ل
 ۱ تا تار 

 a a و ھی E O دو گم ش یت مرور بیع ۔ هل

 تماما هر هروس قم لار ن منع سا یش اال و ۔ ےس

 قصرا يراهد
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 ےن یک طا تم یک تیبلا ثر ثىخا 0207

 اقا ےن بوم لر اعر تبا لر یکی ورا رم زیر زرد 9 اتام یک

 1 سن طظ یک )ملا لو سرر وارا 1ا بول واتس ود ےک

 یھ ول او ریل لکا لوس روا تر اط» تا کر باک

 روح[ سم وہ لع ا صبر لوسر تس تطف ار ار ے تلظاح
 : ےہراشرا اد اهل برس

 2 ین مای ناشی فایخا 4 كَم قنس یا م

 تمام کت لاضر کر < لعرب یلص ن اچو ښا لوس تلوم دعب ےک سا

 ۱ یا بو تتلو ریس ام یاس کر رو صر

 یولس لیتر نصب ی سو ےن رک هوس کت نہار لح ںیم

 ےس یل سر یل نج سی تلعن درج یر ای سو سا را حاج ےک

 قی ےک ےک تدو بان او و اب ی نیردوا۔ لو هی ۱

 ۱ بز لس اسکو صے ورا مور ےہ بل ان پر کس ب کس

 میم

 لا تزح کن طس حی ںیہ تک ن وت سرفه رم
 ا انت قر مزہ سس ناطر یر ادوار یس تارک تا
 ریل تسب د ورکی یکن ا حر رت صاع تاب اشو | تا لع ےل ےک

 ںی شی ماگ اروا نل او و رو ی رک ” ور یر ابد بس یس را (مصء٦ 2

 معدہ هری اب وروص هپ ہرا

 ۳اٴ٣ ہعربلا بانتجاو ریس اب فال ب اپ اٹبارلا (یکد مرسلا هادرر ہے

 ۔ یر وہال۔ یس رمق تص ]او شرر رور يطق جم

 با ب 2 اھ ۳ مر مس



 فرم ۳۲

 یا راحیل روا یی اب یس رس ےن ےل رس شاپور بکن ات تداحک

 ۶ ےک ایش صر واش el درا ی حس یز ۷ن ارب: لو ات وا

 لتر سڑک تک ما کلر تبار

 رو ناک تروح ا ا و جسد تک کا ے و شرف کسر ہر رو ا

 کی ٹا نی جادو لو ےک نا نان نیعلا صل از قٍِارکی لا تدخل س < سس

 شو میکسر وک تینا نود تر ں تاک او ور

 ترا و ابا اروا تنش کت افوصرو یتا لع لس الوم

 TIT یت ساو وکنں ر اس رو ا سا اب اف صا

 بک یر ما ار اھ یوم ںر جو ت ترتیب 0 » لا ن لس

 ۔ ےس لاسر یژور ا بس حالا ۔ 77
 بتن اہ اکہ یخ نآر رپ نه توس 6 ربا الو بسا

 شال سو ورق ساره مم روا یاو اروم

 رک تز تام امام زر ضمیر رکی عاق و اڑ اب ڈک

 ها نیم حب ایا اش ا کت ادم یزید یش ۔ یر وے

 ےہ کت ال تخا تشعل. ایان زامتتما نمک د فاصردارامشا۔ ےن ر سم
 ےس بو کم وند سود در ںیم اھ قشسیئ اکر او

 تساوی نت یش طب باز بیڈ پا ۔ قی رن

 قوا ایک لد ےس ں سال يک لو ار یک سو * )تیز رع

 - کن بیع ق الخ گیس

 - کیوان 7(4 الوم لم لر روم هلس
 طی قطر بستحدوآ ثیح نم هنر سس توت هل

 گن . مر رج | نصر ٤۱او شی ۇر وپ
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 سس ا۴ چ ۲ ۹ ا

 رہو روس نیماضم جر ٹد ۳

 الما تیری لوم
 تر اوز ومر یر سیل س س یھب ینامف نابی بل کش وک روس وم رطح

 یو ٹداحا ےک پر سکس ےگ ارت راحت توکل وج 7 3 روش ایام

 هو لس ۔اہلر رور هرابز یے لع 0 لرع هتدبا سوار کٹ بر

 لوز ترک سا-هتس مم مو ارز ےس رع مورو و رب ارس مدایز ےس بر

 رآح رط سیم کل ام ےس سا سکن کول کش ےل و ہد ایٹ یس رایت کک
 سير لوس اب. یر نشریات وقف ایس شو
 ںوتم مود یر تممالع کیا ۶ | ۔ اار ےن پ آد ےک نام لند

 تعا ےک ضو مرا ںاپ رد ازت ےس یز است ےک اہ سی کوب ست یم ۱

 موس ار راو ک( ع اونا یس مس تو لا ترضحی وار رک اورر هک نشر

 تایی کن رض لاس ےس باہ _ ورم ثبتی ونک لک کک

 رشحل ا ق مالسلاو ةىلصلا هيلع ضوحوھ لصر ے کت اتے سہ

 يا ےہ یب یک حج ترک ود اد ےہ رلک( اک اعلا حد
 نعو ریٹکاا یخ ا یا شولکا ثنیطعا نو. اھت دیت جیب
 ( ح اط ناما عو رر نآ پا 4تا نسحلا

 “ن ید ہاش تضحم بسی سید ارم ےس لورم ںیم لایخ ےہ *
 ورک هل تکه سس لیصفلر سام خلال ا عناصر کو لد ٹ زو

 iz) ےس روم ںیم لار ےرسود کل صا کش ا ےس قاب اید

 ںی ت اج یہ د ماجا بسام ےک ںامج سایکں وزتچ کل و روا ج لاش اع
 غ اود لہ کن ینا دوا ےس شوت ساطرق فصں ابن رد را س
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 | رر شو ترجل سلاش اروم کا ۔ ےہ لم نشل ا نییرونا ےہ اض ٹیم
 یں إو هو. ےس کی نون افر ےس یارک ا ںیم توس اش نی نیتس ا
 وزار A وہ ناک ں اہ وہ تس یارک روو بارش ےس ٹو کمو

 تک تال و وک روا کوا اسلام ایر نگر سا
 2گ ینا اےک رو ےس سا یمن د ہو ارب یا ےس

 وزال 5 هر نرو یل صا الو فن ہک ےس

 کے سا بس گر

 ناک وک بدیم ست تا

 ا رر لس قصت سارق کروا یز افت
 . ها اف تحاضم کت تو تریاک ےگ زوم قوم سا ٰ

 یز کن رزق عر لر ۔ارہ وتو نر خیل تراب
 ۱ ےک نات خاتا گس وک اض اتنے ن تکی ایت اوت ارت

 ۳ مع ا کسانو ی ترقی اب یکی کر روک ےل

 a _ كنترل لصف۔ ےہ اوم داشرا لتس او سا ید انار سم
 ےک ۽

 بو ےس اہ ابا مس ارل | عر ےک لا “دس رطح الم رفا الوم
 هان تمایز ےس

 ۱ ا دیس زن ممبر دیور یت هس
 ا 7 a 4# 0پ ر 2 ھو 7 رس

 مت ۶۶ص کب تعا وزاف < خا



we ۱ 

 ھ ٤ ,.ملک ےہ

 سلا صحن کس موم ہد ا بیخ سہ
 ی نوچ ییا سیا امن نیک وف عات دک فا قلعتہےک لصف

 تاواس را بروم تاوان ے ا روت هرم و الع کس + تر يع ںیم سج خا

 مع رگ. ای ناب فی + یکم ةد ریا تعامل ا ریما بات دا
 ۱ ۔ےہ قاب ید یز اسی یھ اعدروا

 بب ۳ ۱ ۱

 ےس

 . ارز یہ ن تب عاازاراک ایک دک مہک ناس رس
 بتن یعلا بص اک ں یکن یکن یی تعاش اور شنی شیوا ی لع کب انت عقم سا
 ےل تہ وا بج ے کر اتا تاتار یب ےک تشایصو تشلافح یکی لا نوت مو
 رسک ار اس رس ےن ے درک قو ےل ےک تاع یکن اے زن 7 آد نشین ےہ

 ہما لع ابتک پاش ترط ۍللوا۔ یت ری دپ مرت یکن ایسا انا
 ٰ ۱ هس نوكسالرد 3

 ے تن اس ںونیسل د ےس هایت

 ںی رر شیر او ےس ۔ تامل ف اتع سس نس ےک ید دب اک با الوم

 واک ابرق رم اسلا عل دع امسا ترضح چرا نفسم الس اع ر اتمی
 تہ اں تس ا )و لعاب لوس ان ہا کارت س اں تک
 دیا تام سان مر لیتر وی یلص فرار وضح ںیہ در

 ہٹلر ر لکا الو طلا ع صم وش ولے رور یت ۔ هل
 9 اپ ےن سد هه 7 ۱ ۱ 32 2 ۱ دم 7 ۳ 4 أن
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 وحر هکر یت یکم یر ارا تم اي سس 7 س  ےئامرف

 ل اف دارای نشر هیت 7ح ابر لص اکل اق و ےس

Eےس بس مٹر ِتاو ایج ےن لات توابع ی ےس  

 , وہ ترص سز فطلب و وا نیت لو ور ےک یل یتا - سبز اھت تد عیب

 ہلا اج یف رق س تام رج ںیم ب یعتں م توابع ای رسد هد ے ی
 ےس شف اک كی یس ڈال ۔ تب رم بیک گد“ ےہ ایا هی ذج کر لاک تا ۲

 : - مرابآت قورہ ےب ےک ن ارت طول لرب یس دجسا
r.۱  

 کٹ گیم لو اتا تار اوه کما نإ

 یر ام ہور فنی عقل ےک ل یا ہار لا - ۔اگت در کد ورم زی
 ہت درک کس سکس یتا شا کس ان سیر زا« لار اتم وضو

 نیو آی طو نارپ وود اوز تیک تو قیا سنگ 0 ۱

 و ا
 | قاغهروس

 یو ا نوح حم تای طی لر : ٰ
 اک قبر اپ ےل ھا سید ات کن شیر

 یب ۲
 سم بز کم یک وار لک هک

 5 2 7۲ رہا یک ی تاک نص ااو که رز بشت اسر دے

 ۱ / ئ یمن ._ ٦ اللھ و f ےگ

 رسوم تضر واش دم شا 7 وم تضح نسخ ر ںی صل - عکس
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 ںونمر نادي ےس یک ر بیم صاعنم ںونش رپ لاا ایک نم
 رعب ےک سر م قلحنای بش مر ےس ضم لس ےر ام یو جرم نکا

 < ات ار سنا نیکے بہ یر ضم تر و ضمنا

 هد ارم لا لاو ما قو اد | قساوت رش نمک ر س سنج
 "تک او او

 : ںی ےل قل شیما ےس لون رس سوم

 لو تاورابتعلا

 ژولعریلع شر و تحاب بابا ےک وو ۔ ےس بله نوزچدد ناسا
 بولعلا ن نکمطت ہللا یکی ا قروه یکایک در سم

 کی یک رت ےس مہر ص ےس رم را ےس ےک روک ۱

 لر ےس یک ےس انس جبر ےس شد تششو من کل اتا

 ۔ ےس یو هراب هراب حجدر کرد ص

 نفوس نو مصالح ۱

 ھم یکم یاد ان هک سوز او هنری نا سنا ںیم تات دس
 تی ددا عالما لور یو سیا ےس تاور ےس ران ریز هل

 ےہ کیا می یورو اف سا را یس ب کر یر تی کیک

 بر یو امت نعت یخ لوبو بج پاپ سه هک تی
 سیلک ار لوس هتک کیے بج رک شارو ےس ال اک و ۱

 مت یہ ےس یر نت رس ا هجا صور ےل ارن س وصف

 لالا وار ار کس یسک ںی ویسا ےک مات یک ان تایر رکی د وس کس 2

 ۔ من یار یل صا الو قم الم قلمرو هلس



eutی 2 رز تیر رک  

 ۳ ۱ e ٩ i آس ی بنا ها ےیل ۲۳ ےک ۱

 ۱ شه انت منا ے لال بس ضیا ضر

 ۱ راي و شدت سکس تانک لا را ارم لا۔ ید وو ہہ تاز شش

 ۱ ۱ ۔ ےہ سفر تسا قوس س تحت اب یس تای ےک سا
 ۱ مارا کت انآراپ ات ٹ انا هیات ان ی ِس ق روس

 ا بل جن
 اس نم ان پد سعید - قلخ تنم هر

 ۱ ورد مر بر اب الی وم ۱

 بوس قاب یڑچ و رم بقذاذاق ساخت و : تای رسوو م

 يا ار وای رباط : ںیہ سیم ید یر ت0 ںی ا )ےس ای اک ہو

 لع ےس یار اگر هارچ رو اج یووم ؛ ۓے رد روا عن اس یر 27 کرا

 ا eT ۔ ںی ترک رکنا رسم دس

 رم ےس توام کت ووو ج سو تک ی کد ست ۔

 صر خا یتا وہ ارم ر س ںی نا اکت اا ب ( قلع اغ نمور وامر وو زہ

 تفت ےل ںی بق از قان نکو ات ساب
 2س ہت سا رح تد آی کو رد“ 00 ور: یاب درشل سو ی اج شم

 ا رہا تو یر را تعصب کنت رول - ےس شی اڑا ادساع ی

 ` وخال سوری 4 ہوس لع صا الوم قرص ۔ دی قاف عروسی هک
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 ےن عدن لار کڅ ۔ ےس ین بصت اک بئاص کس یک یا نکا 5
 هع_نامارول بس اک اد انب ۔ےےہ ارس روھ ترض کی د و یسک ےس اھ وک

 ۔امس[ےس ینا رضا2 رار ا شن سر نیت تم کی وا - روس

 ۱ تم او ےس تش ایمل وصارت

 رہ ساب را ےس کش: یف ترش او ر تي رس

 < زا اور ام زہ رر سہ دیس سیکس

 لہ رض رت

 جت دحادا دساحیت نمو و ۔ تفری تک ۱

 ۱ ۳ ۳ لدمتس

 تک ساع ام با شب عون گٹھ هو لت امت کیی فات در
 یتلادتس ایما سقف لا تر اب کن زاس ارض ںی الب ےک ےن کش
 ل ترس ۔ریقلا ةمحأ ل اوز ییمتن

 ںی ت ںی اخ قیام تانک

 ےس قز کس الف ےس تن اف ے شرع یا ریش ساع صارو

 روارتیگد ۔ص نی اروا ےہ انا اا مسو ارم ےس ضع سا با- اب 1 ازش لوک

 5 اتر یل سیا تاک ضخ

 نس بیک ست کر سیو ان یی ےک ےن ےس تنا تاو سا

 مولی قاو سنت دم ےس اوہ وع حس دنحاذا دساح وس

 رن اا کات یاس ےہ ںی رم ستہ سر صر ےس ابو

 ۔روہال۔ سرس زو رت ل الوم تص ور نل یر قم - سس

 - سر ہک تیز ۲ ماس يوو - هلس

 ہور لع صا لو ہر سعی لو حامد روس آش اعزر لت ن زا فل ہال
 رومال ٹن و فر موم را لا کم قلع کرس یش ےک
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 ڪا 2 رزم سا عقرب یر نقصر شم لص اک ۔ یم قبس ےس دد

 ردا هدام دہن اچ ےک

 کج - ےس لہ هصال ساق امن نمودن

eکم سس تایر  

 تا ما روو

 ٤ رضع اجزا ےک یافت لر
 دیر 3 ةروسروا شعر رزم ات سد / ات تا د ادت شق لف وس

 2 ےہ نم نی اک قا ناطے اا مز اھت دا ںی ن امت
 37 پو اتم تروا لارا تلم تجوبر ناشر اعرنو!ےرو ا رعسو |

 ۱ نفق ایش اظ اصور نرس ےہ ا

 ساتو نعم ےن نات سن نمار ےک تفسیر دیر ۃدعر

 ےک * تافض ےس برتری نگ ٹن روس س اے یہ کت ضم یا

 ۱ بکس گر 2 هنر چرت ام نوار گز ےن یک

 7 2 سرکہ ر ایش ہر وارادہب ںیم

 ےئا یو نا ۔ںیہ ترش افشا سا رتی رو طلاس
 لرم تسرد 1 اس اار ٤ ۶ ترط یک سر ویح اب اب هاشداب یا رس
 ا ےہ تیسرا بکش ٹحو سو رى کار ۔ طف قیصر و بو ا ہاشواپ

 نرو ا سی £ هاو هک شال اوت سا | بسر ےک اوس وو ا

 می ور رم دنس [ ےس

 بو ۵ ر جہ و ا مو" رر رم yg 7 ۳1 ۶و ۱ ےک
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 «ریضشدار لو لر ee اب ےس | ےس نیى ناش نوں رپ ےفاہ سا

: & 

 تم ۱

 باس مکس ماوقا جورع
 هلی. ےہ قلع یشن ےب ےک سرکہ وک وک صحة روس تا

 تل ےہ اناج ایکن بیان جم کاپ ےگ اس ہقداص تان اےک نا
 رزم تالا رخ ےہ ا لازاریل_ ےس ان اج ایک لس حاصل شوک جم ےن اجاب اما

 تریو کراس اکسیر وا چسب کتاب یصصاوت کل حلق اب سان سک انا
 - و تک صلاپ یصاوآسج کس اج یکن دقت کت سامقنتسا ںیہ

 - ںی ےےت افسر رص روس تلح تسداحا با

 “باسا اتا ع روا و جم تورط کے روصو ےک ہوس
 د او ےک سس مآ مدت ںیہ حرولو حریت ىر صحلاو ر سوم ےس امر فر جب رو وم اک

 تر مولا اش ماکو ون سم ےس ارض نام ںیم کم ولت با

 مغ لز اے بشاج یکن یی اھ اوس کا ۔ںیہ مولع کمد ںیم
 لت ف( ن اھو اے ل: وہ نہ « یو یر اصت ہو ویر ںی ام کم راع کرم

 رجم ع چا ازالرم ت ضحوا اصر صع روسری ۔ هل

 ههنا هيلع ىفاشلا نع ( !لشم اعم ا حورر ۃٰدصلا بت قول لجو ع ق او لس
 اا ا دل ساتئ تفگت ہر وسلا مع ٹین لاتےنا

 وسخ ش ناسنورا سنحیا رح ی ناضالا نا لل ق املا رر نالا
 و ا ورز یش اروم قرص گور عروس هل« قل ار ادر
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 ےک ب I نال قع ںی رت اع ے سدد ںی
 اوتار اھت راصد ںیم ےن ورکی کہ E ee ا

 رس اعم نیو م لماح یر وع سس لاق لوح یس
 روا از ےس یز یس من انس اجل قل و سمت یا ۳

 لیدر شاپ تیتر یک کت تدرب
 رب لا چ شور ول اتو مات السا ال ۔ یم ات ےس ےک

 کیا (وصاوت میل کرت کت اصلا اول (یشما ورم
 زن گیس موز ۷۰ مرز سر و ب ںیم 2 ایڈ بسر س ی سور

 کف ۔ ےس اب کت ح اایرشنپ هقلع ہا کد صان
 سس ہنر ےب حور شے طس ےک بٹصل یے

 کج ےہ ریہ جا تکی زر سو ید ریوی نب جن
 ںی تاجر یت ایکو تہب تہبدصر ےل کل ی له ضف ضیا ندا

 لات اوراتعالا

 ا نماید نم مامی ر ریل را وصا

 تیتر هل ار ےہ کہ صقل ی رجوع

 0 بت ایف تاذتلا تط کل بداتاور ابتعالا نر کف نایب ۱

 لرسخیب شمع ابا لز سہ سوشا پتا ۱م لس امام

 ت یس ایس یلص یم لس ۳ جوی ی ۳1

 دلا لت جو رب ادا اهیلع نقل یتلا ت اع اطلا یلعربیصل اپ اوصانتد هل

 لگ تاعاطرا لو یص احد اقع 22 ۱۲۹ ناعما حورر بتن اصلا نعهدابع ی لاحت

 عمان تس الو رو سریع ےگ یک کرام هر ایعشا ےیولبی



۱ ۱ ۳۱۵ 

Eسا ےس ے٠ نکی یب حور یک دم : س لومو ر درس تو ۔ےس یک  

 ورع یا ار وک س ےک تال اےک سیم ےس یو درک لمر سا یگ

 G1 - جے کن سی یال کہا وت و ۔ ےہ یررپ داشت رلارج جهت

 ۱ و “ےس قت رک کن ولید رکود

 اوت ںار رگ رپ ےسا ور وقت

 روز یر یصلا یصاوتر وا نحب یصارت عاصل ناوک واهس ازاد
 تم او یم ددو ںی اج یز رز سی ند رکن سم مس اف نفت
لد لحعلام اگے داس ےگ رکن ا لایا وت ںیئاج س لم پر کٹ

 

 مہ ای( هل نم کمتر نمد ۱

 لیلکل وپیسروتتر و یز ونا
 لی تر تر یاب ےک

 5 اع سرد

 ت مصل اس یهو ست دم لا لو

 روا کم قی اوٹ طز تشک ں وویچ بل نا ۳م ےک آں

 نوت ازاد ۔ گير صالخ ےک ت اعواد وا تایل پا

 طاس بولسارو لال دتا نل ر 21 اب زارنا کال اوس ضش 7 کروم میت

 یاب بي نا تساوی اعر صح: رزم
 ےس اکا ا ناز ی سرا ےکرق نوه لاک ار

 ےملطاب۔ یل سس De کز امت ازور ماع ںیم

E ۱ر ں اس« نوبل نیت  

 ۳ مروسررطل مان

 سست ۳



 س

Fy: 

 تک ین آرت "سر اک با 25 42 لم ے :لولحز ارور ود نی رو سر
 و

Eaتس  

 ردا ےب ہر هرواخ - ایڈ توالت ع کر باوا یم ناقلات لوم

 رر دا لارو ےب جام ایک شی وف کت اب آن ابا ہر کے ام

 فا "بد | اش نیس ردآل یواتنادراتعالا لازامعب ۔ا کیس سم 8

 - ا اوہ لاما رول ارو اکد اتسع آرا لن لعل نیل

 تک ۔ےت ےہ رف لات( نام اہیطخر وا هراس تیام تسریع اوستا پآ

 تاداشرب ین نت ںیم سا امت ابر دم لسی ظعر شر و اک 2

 ےس سسر ےک تو سرد ںیم ظافلا ہداسروا ناسآت یمن ب7 ظهر

 ہیلع ںیم سید رک یک جر نت مس کد نم لصف کل نار ضد
 مار ورک ام نح جت راس رم تقی وو

 ہی اکے ہر مر ضاح سیب ہد تقی ےک موم
 زاهد ی لإ وا وب و د ماظ نا اک قسم یک سیٹ جب لس

 فنر رسا رو بح اص ییو اوم ےررایجب بکس
 ۱ کش ید ا دک رب کس ویڈ وت رک شی 7/9 2ر ےر رل وذ ۱

 اه سناونرر ذات باغ یزام رس 21 آم یکم یہ دمل

 سسر دپ ڈ نمک 1ے ام اھت یکوپا یس لککاپ ںیم توپ ین ماع
 ۱ را امذع ول ورک پا زا یس یزان مم توو نر

 ۱ سو و وت ا ٥ ارد هر ابو ۳3 طنین 93 a # واش سد

 ال سر ضجا. ات ارم مع اک تو وا تو کنار ترس
 ES زور یری( اروم تزرع نی ی لام یکم

 ل لاسهدوب 2ع شراب ہہ فاضا اک رضاع تیر تشک رس شه ون

 ۳ ےک - اکو سا مر رے رای کس تز ن 2 زا سکس صرع یلیوم
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 ساب ی ا سجے ن1 تس ا اسمش فرد

 بابا ےل ولت ںا ود سام ۱

 ےس وب یری تبصع گر ۔ ےہ ےس اص کوہ اعد هل ےس لند اسا

 بے امو ہت صتشروا ہیک سر ارو ےن نل 2 می امور خیس ا

 وا : ین و سکت ییا یک ساس لو ےک از اب وم < ارم یمراب بکش یو

 27 تیالاوسهورس ۹ ااش ےس تہواررو تم اسسا سیکس ایدی قوت ےل

 ماش کت ا کرا مار لع یدو ہال | لو تملا جت ں تاب اوب کج

 سا ام اسے را کن کرارا لب

 كس بلآ یل ےک سرہ د سرو اسود سیر لا تراحم هر اظن

 را کت شمار یاب تماشا که ثر ۱

 ےن پآ۔ ےک اہ ںیہن اد بہتر والد بارک ارب طرش ساک

 او اید رک وشام میر یم اکر یف نا رک لویہدآو د ی هنر دو سروہال

 یس رخ ےک 7 مس ری ےک بحاص نگاری نام روا با 2 هجا دیع

 تین وادار سود کبری ۔ ےک سو سسر ںیردچس ویسی

 کم ورم قا یر کوہ هدابز جرج جم اس بج۔ سر ید سد رپ
 سی ںیم نایب لار ستم هک اروا در ٌعرو تل سس سرو سس بم
 ۔ مر یر اچ ص یاو رام ۔ اوہ اف مس

 کس. یکر ی راج ےس تس اوت( یروجال فلک ات سب 7
 لاش کیا سیم نان نحر ات یب ن ورق س سسر والا الوم با یا م هیات لاش

 كرو سم ار نم سرو یھب یم تلاع یکم ان لماع کت میت

 ۔ بحتاصر یورو نشو اب شا. - هس ۱
۳ ۷" : 
 تم جم ثب فیس <٭ مهم قیس



 پا 22 ل ی یب E رک کهاز دوو ہو

 ےگ لع کس منا بک کب صا نوا بیع ظخاح ہرا ج اص سرک

 | ج ردو قع وا آی ہور یلدا اوہ حرط یا عقد یر سد
 ڈوب پف ک سب | ر یر اج ےس کاب ارت سد

 e ۔ رف لاین اہل ق اعت ےک یک تر
 ر یف تار چی عز برق ش لاس دن قت یں قد یم کا ۲

aزز ا ی یس ےہ  . 
 وے ےس رر )سزا کتی مل شیر را تسب ےب پا آب یم سش و ا4 مہ ٰ

 ۱ تاون ارام قوشو قوز ےسر وا کیو لصر» یدتس اے ب ری رپ

 یس قو سی ےل ےک اوت ام امرت یس رد ںیم یی نم ےن جاے نس ر
 اوا وک عارف سقم سا سی داف ےل ےس ا تاصح لار یاد تو ےسورروا ب

 دررایںین اکو تہ رہ کند تاس ےس پآ۔ « ےسر ےک

 ` ازال ناست کریک یک کک
 2 تا ا لر نره ارج هل بآن ارود ےک در رک

 باس ےہ ین ےک یمن ردد لاد پہ کم می هیر سلم لسانا

 همین ۴ 7ے آی وک ساون ہم کیا ا ا تہ نوس کس من او سارک

 یکاهدیع ۱یناما اعمای طاس سا تقو ابد رع و شاتو دا

 کدو آی سهبار

 ۱ مدیر خاص لاتین ادیع. اکو یوم رم. یار را ٭٭"

 - ۰ ۳ اوس =

 نر زس ہے رب ہور لع ا انا ہم ا ب حاصر تار امی ا ا الو لرضحی ور ۔

 ۔ ورم رام 1۳ حاصر ب اص الو ٣ی دان _ ہیک



۹ 

 فر کیک یاش نرخ ام اک کس نر سرو دو اب کت لاله ا اب
 ںی کری تاکہ کرس لی ھی شی سا سج ا2 کک رام ناضل شواو

 تب نون سقم ری کر دات یس هست امم اف یت
 تشع ابنا ےس لکیر بے تر ضعوا ت قو اک رک ب رک درع ےس فست
 ےل یس ےک نام حس اف سیل اہ وآله سا ےس تنین کی رک

 رکے ترک ولوم بص یو سنی کروا یاد رکی تاک

 دلت لضف تار سم ل بلع تضحر وک یکی داب حط یاو کی ورد ےک
 سراب کد دا( شپ نمهینوپ

 یی بے روا مک لس مز سهم ۶9۳۵ شش تند مکمل / درس

 کم یر ص تص اے نے ورم اتت لص ام ترش اں ونود یار وال

 دوخ امنا ےل ا ںیم ےیر اب ں۰ 7 اجر لص او توغر قیرواتعااو تسف ۱

 روا تشاو سلا تمم زمکو ر لع ال وج »ار توت کت سم املماو تابت یو

 ےک لس پ Af امن وال ےس ھر کپ 7 بج ےس لک توت امور

 ںی رے ترک پر ہور تراک کن آو سسر وے کس تشر

 کک آرت سد رب ےس بساکب ای هدر پروا گوشی کل صام تیا عی

 ۔اوہس عام قوز کن آر قد ںیہ باب تر کیس مکس ولو سس اج

 2 غن السی ےہ رر واچ ئڑٹ یک کک لاج ۔ ید ای لس اج گیر وا

 ا بابماکب طخ رایاد سمبل کں یی کی روا نر ر یب ٰ

 ایام ین

 ہا شو بحاص نانو اد نوور ۔ بح اروا بال یار - هل
 زنگ دن یم نھ ول تم کک سل اع رو نگر ورال | قومی مدح ر ا ۔ هلس

 ل افر کی ین ااو نیم ررم زا ل عر یوا



۳۳ ۱ 

 میسر دم تاک کی صدا ا

 ۱ ریل شم نیب اوت عاشاو خم تیر ا نارق ےس روال الو و
 رات از خا و وفروا رکی ن ماو ےس ں نتف ا ےک و م امرود پہ ای کر

GZ,ترک مخ کم اسا نیو یی ےک ل وصح ےک اے شر ضر  

 رویت ارت کت بتاع ای ظر سر قلص کپ آل چو ی سا “ س

 ۱ ۲ رم ےک پکے سس ب
 ۱ تاشب سر یم نر ارش سر و تواس لات لم ںی

 المال سر روا ےس ا ےک کک لد حولوک ا ضرر نوش

 ۱ لیے اھت ا لع_ تو ڈو ہم اوخ اکے نع رح نارتو کسا یکم ر ی راس ممبر ا چسر
 ت اور نا کی آر ابر ب بجح ےل تیل آر ۔یگے ایم تراس اے

e1 7 اولا ی و 2 7 eمکے رص وع ا 2 4 سرزروا ےگ طخ ےک بس  

 ۱ رس متر کب : بی یت نٹ نامل کک

 ۱ ۱ ۱ ۔ ےس تک ایں سقف میت صز "دور یخ"

 مک صار ےس تسدضرک روا تراش ا قلا

 لازم عورش ےس روز ب قر سر کس راک ایر نک

 ۱ تو وو ا توکل لیتا اب رود لپ اک س ام

 2 ۲ فیس او کت رد دہرا اوہ ۱

 ۱ ۲ N مارو تب یک ib صم

 .تسامر تامام را یب اشرف - تس ارور بہہ 7

 ۱ لټوم ظر م اس یوشمد ۱ ۱

 پس
 ٠ لار تن ص ات رر اج بین ایر اور اللوم ترضح ۔ یو ار ۔ لس



۲۲ 

 زور امش یکن جے بس ںیم اگ ارس نا حر لر ارم تحافن
 مات از ۔ےسہ نشور لام اکرم السا نو ےس تامردخ لر ٹولے ر وال جی اس

 رپ قلب این ےس فداوحر تانا نادر شا نیکو بوشاپ ی تک
 7 , : ۳ رم

 . یاب ی جنس مع ناروا ںی تر نام
 یاران تم گے اوم...

 مرور وی توکل ج یادم

 یو رک دایر یش 'مرود

 سرد سا بد اوہناغآ ره هرور سم یکن یک ےب والعم اع رد ۱

 یی سرود سا لاش کس سام بسر ے امن ےس سیال ادوا تم ید ڑی تن ہں جوک

 ل وہ لضخ اے راف ےک سرد یر یو یی او تل خاو سا

 , ی ای ید اسزفر نت رب نآرق اپ اتتع کن ۳

 تارام گے اجل اڑ رر ںؤولپہ ل ز جرم م ںی لست سد ۔۷
 یالسا السا نم تال اس نو ا لرزہ ت« لوصا ؛قالخا؛لامعا

 ے رن ا ب انکل ع تایر و ط - ورظو ت اب اسوا ترشا

 مر ناف اکر عسر وا تنس ی د آو لا لنا ل ورز وا ۱

 ۱ ۔ےگ امہ یر ام یو آے سس کیسے ندا :

 ٠ ۔ جانباز کس ںونسن کم ةد حتی زذ, لاوش۔ ناضمر یت وردد م
 مس رک ولیم کر عو تر کو لد ثریا لو م اشوک لعل الکسا

 ۔ ارل لام الع ۔ اصل یاب. هل
 امش اڑلئ رورش 1 نان مری السا ن ر مهسا



۳۲۳ 

 ۵ وت ما ام ساکن قلا تحل ۱

 نان هد قلس اور سانت یابی “کر اس نیت مند سد رب ۵

 مم یل تین نرود سیہ ےہ انک راگ کت قسواےس وہ

 ۱ ب ےک کرل ی دوش

 7 ےک ےک سا نیلا ماش نر ا

 ٰ ۱ .- سراورتز کسر گن ا

 اس اط رتن ملال رومی ل ان ےس تانک یروہال یوم ہ ترضح

 ا تاص تا برسا 1۔77 الس لود مت ہو ۔ یت لای ج یر توعد سر کس

 رر تل ئاس یت ےک تن سو ب تک ارب "اه تک اض رش روا تاباوب

 ںی ارم فقاو ےہ ین یر نآرق ں امر با قد ادرک

 دوا تام لبم ےس تس ارب تیام کی ییا ایس روا اح ن قرب قب ورفلط

 ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ےس باح ۔ںاہنو

 وا تارو ضر تکا نات ںی تصاب سای ےس نت ا ۱

 س BSI رب کا الو موت الو میوہ ح ۔ ےک ےل وہ ل اض ریلط نم نوری
 اس! رچرڈ از پ1 ےب لات اخه کراس

 ا رج تىكى زار کر ار اراز 7 ےس لگ وقد ار یم ی ساروا ابا
 ۷7 ےن اک ا تاچ شیر تن اص کس تر طمع رم

 نلت ےک قصر وار رشت ایم ازالہ ترشح ارو وغ « ناتار اا
 ]۳ اک ا ںیم بابک ی سا ارش روم ال ترضح
 ریت ںی ستا تمدن کمو یاد یک ےک ےک ارنا (سرحت او ی

 ۱ الا فرد نیا اننا اد ڈو بحاص ان امدس تم یدار - هلس

 ٠ چراغی دورا نلوم ترتص اعم وا تو اا هل
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 ےس بحاص ںایمےن بح اص یار تن و یس ا اس لد ام

 سرت بح سل ایم تیع۔ کب دط تن ابا کرہ خاک گم کن
 «هبس| رآالاو فس ری بجا بارش ےک

 بحاص ںامرکا کک انس یوا ی یکے ری ںیہ وس زا

 ےل ےک طو کس ضع ںیم باوج سش- - سنا طب بیک سارق

 رک دوا توت بحساص ںایم تطحن باو ہی۔ںوہم او رضاع

 ےک ا لاتا سیم 1 رضا ساق سرت تا تکه ا

 یمن نادر ناک یاب کد بطش کس ن ایی ہک لئ لر لر

 ثاعولر ےک کى آرت لو ود ےک هل ےن ںیم ازا اھت سم اب یب امر طخ

 تدمر ار طد ارم تام ا 2 کر الا اک اک 1 اعل ےک ا ےس

 ایس ماحوکےبحاص وکار ےکد ےہ یر تاتو رونا ابر
 دار سرد ام نا 2 ارت سس گو 67 ۶ i رہے اورد ےک

 ۔ ےس ےک بارم ںیم تار اه ۱ هم لارو بحاص ں ایم ترض

 انکا 2 بج تو ی سمیر وم ارش | بح اصل روم

 یر مس 2رب ر س نشر شف بل ےہ 7ر سحں ولو تن وہ

 لو یی رر میک( در وا ںیم نود سر نت

 ! مو ید روگ رسر دام ع هل ۱

 -بل# ےسررک یر اوم طس ےک ہم وہ نل ۱ 27 ےک یر نم

 ال انت جاور کن آس سو سے از سا ےہ تیس رو

 رم ٹیم زورق ںامتر یکی قلم اک ۳م "نوت. هل
 احیای تک رها تس وارو یوم ا 1 نر قرض سیا ۶ ۔ یم

 باخ ۔یڑ۔میا۔ ی ہنر ہال خیام السی کارد



۲۲ 

 رول رور ۳ 7 یہ تضحر اب بم راک ا
 : لئ تر تر اد میڈ شم او تا در وا تام

 ۔ سیل مع ہر گیر ےل ےس فا عر اہروا تقو ےس ء ایک یھت
 5 لوک مندی توا رف سیا ں ںیم نامز ترضح کس ی بام ام

 ۱ ایر قمر تلِکپآَ اعر لت یھ اور طاشکل در نیب ک
 ۱ ۱ : تسر زار طر تص یری رسوو

 گی او گز رد زیر تضع سیب تم

 ` حط جعار ام اکرم دنزوکپ آے نقد سیما کالج ۰
 5 تب سہہ کسر مهندس وا ےس هدنزنآرق ا

 ٠ ٤ .a اگے سر ہدمزروا

 تابع مپ متر تای عراوس کر ورم ار ام تضح 7 :

 ۱ مر ںی گیر کی ےک هم نکس /جاج که قتل
 شاوسو هوم سا رکن بالا باقار تساد ن ما 1 نو یسک ےس ارے

 ےن اد یک آئ کش وک مز یم کت اکو دیک اگ ور انکے وت کم
 ںای ام لو رو کب ر خم تیمور واط س قضا ںیگ

 بازو ساحر ماسم) تراحم تر ص قالاس لص نیر لعنت
 تم نا تح سو مکان ون سیم + ےس تو اش کر و

 د نکے س ںورعضتمتعروا ںودرگاش کس ھر ی لع صا الو ر علا

 مر اس تابع ی تخاشاو و شو اس لرد سید کا اب نا او 7 | ور

 تگ ےس کر سو تب مزار اک وین ےک الا تر کس

 ےس نشا رام شیعی یار ےس

 ا یک ی سیل حد یں ٹو ۱



 ۲۲۵ ۰ َكد

 ںیم ںتب ون الم ںیم تضاد یر آڑ کارن: اھت راج ل ړی تط سیر نم 1

 شنای ها سا لر اب سرو ال سر راح کس ا بج

 رکن ا پآایک۔ سارا ےس م ان ےک ن آر رض کای عرج ا الو تر
 _ تیلو ری تسب حن لعنت ےک ناشازاو تصحو کیا ےن ںیہ نس ہ تاپ

 نفی ازت نب تر لکت نص ےس اج کاتب نر ںیم ناو
 ۱ 2ت یک اول ام ان زم فط یک یا نفت سود اک ب آں سد ےس راع

 ۔ےس اد نامی ویک ت لحن یی  ارفصا بغار ر اماروا یوی رک

 مس وک | س اردا انب قو ور نارق سرو زوم ت ضح ےس یر

 درز ضف ںاہ ےک بکس لص مکر لم سود یہ یا ںیم سا. اھل صاحر کک
 لر سرو ار ترامپ اں رس زم نارق سد ےل ےک ر الع

 کبار یل ےک ساع ےک ما لصارو سرے -فسارف نایب تاک ی

 اب سیر لیکر ت
 7ر اتم اک کردم ةرود هر تس ناروت درعا نصا لوم ٹرک ۱ 2 ترضح

 امیعرصا اوم ترضت آمر سال یی آل یک 22 لر که ر سم ریو لاس آے کل

 4 یو سی نعت وو ےک
 نوای Je سب لص الغل 4 عرس حج راف ےس م سرو کت صح

 - رک لیان ر وہ صا مان لیزر دنع لرب تہ اار لع ی ےک

 اط هر پ ۾ ی ۵ رو مل

 ۔ںوہ ال دوس ور ۔ لاری ادب ۔ اات "نسور - هس

 روم ال یے سز وریف لا یمن ادبع۔ اا2 “نومو ر ۔ لس
 2 دارم ر وم مم 2 ۳ ۳۳ ۳

 لاو تنور هل ؛ هم ۔ طرف
 و



 وز

 مو
 ۰ یکم ےک ۸اعلاراز ا “سلع ۔ا

 ازای
 ۱ ۔یڈپا اش او بیت ب حات ناشی چرا ا الوم د ۳

 د کر راض ساتسا یر الیاس ۔۴

 ۱ ۱ e ۔موصسا ۵

 تیکت "را زمره مل ریس

 ٠ یز 1 مشی سر ٹا بضااص سرا شوت ۔۱

 دوو دوب رن اس ست او ۔ قلمصب حاص نیرلا العروب .س

 ںیہ لر لسٹ باس هاش طرفی رم

 7 روم - لس لاو ےہ ےس 4ر ۶۱ بحاص لورا رٹ 1 بم

 ا درک الی تنام ر ر لالا و رم نالو دوپ 4

 ۰ روال ہى رو خا پس نزاریطق یشن رب

 تك فلج ست 7
  یرلأیسرل ےس ا ۔ یی بل ره لرب کول

 یر سر بر وط ٹپ کن اوم بخ اضر ورس و و

 ۱ نو کار سم ےک اما
 ۱ انس دبیر ںی کاج رام یک ین

 . ید لدب تقی رب سر سورج شا تو هوا
 ۱ سنے سیب یک سر ںی ی ع ےس 3 با کی فر ما لاو
 ۱ معتقد کہ گنی ےس اج ل اوز یک یم ناک ئاس یر

| 

i 
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 ےہ ےہ و
 را کت اقا حزب نوھ ت ےس نی
 ما تر رر ےک

 ترس نا. ےھت لب نوا نیک ک یب ںیم سا یا تالت ےک ںوتسوکع ٰ

 ۱ گرام پی تماشا رشک رگ لو نا
 ۱ ۱ ۱ ۱ ۔یودرکت رم

 لی سرو زن ب 1 امر سردداکک یم نآرق
peا تہ رو ٭ 2  

 نشر فرم سی ںاہج ےس جو یک پان سرد پت ار
 رب, کت شا یک آی یف مار نا یر لمبا فط ید نادر ات
 : اشد تب رور مال مم ےک سا برف زوم وہم اوره

 ھے لو اندک ورم کیش ساو حوت با
 کیر قند یک کن هری دیار
 ست رد لے دے دن
 رب د تارک کد لینک

 عرضم ساک تاساش نیز ان تست کاور با
 ۲ ۱ مح رخ ۶

 3 نت وک

The Akhbar Farosh union held an emergency۲  

meeting and condoled the death of Maulana 

۸۱٠3٤ Ali which was described as a serious 

blow not only to Pakistan but to the entire 

Muslim world." 

a a و 

 کرب نان ال ا2 یں ریس ام لابج ڑ ور تم ۔ نس

 ےن نوت تا گیس نارگیل رم تا
 5 4 ےک ہر اترو ا ہرادا۔ ںیہن تیا و ۔ یک

 - ام و او ۷ یرورفر م۵ ۔ نانسی سس



 ۲۳ہ
 ا

™ Anumber of student bodies in Lahore held 
condolence meetings .and passed resolutions 

٤ Lauding .the contributions of Maulana Ahmad 

"Ali to E the Muslim religious and sc- 

holastic SPREE Thêë Islamia Collegeswere 

24 after the ا condolence , meetings. 8 5 a 

mark of ۳6 و to the memory of the depart- 

ed scholar! 

 ت ور ساکت رم ت ارا اک تابع یا نرم

 ۱ وم ںیہ کرک تل لبه کاکام پآی مل ضف اباد

 ض او جگر زور تفت سنج ںی سرر رسی رانا سک

 دکتر نو سل ور صور ند اسس ی کپ سا
 SE الل وس جیم السا

 ۱ ۱ ۱ ۔ای کم ایر یک

"The students of the Islanîia College, 

۱ . Lines, in a resolution recounted 

| the services of Maulana in reviving 

the Islamic traditions of selfless & 

34 service in the way of God. The 

resolution said that the teachings of 

Maulana: has helped to rekindle’ ` the 

fervour for 1518 in the hearts of lakhs 

.and lakhs of persons." 

 لعاب یش بهر است - هلس

 مع ر 2م هم اب لب هم ب هل

۴ 



۹ 

 وک نار کک پک ر لک ہہ با ےن
 تکرار

 هم

The Islamic Studies society department of 

Islamic studies at a meeting under the 

chairmanship of Prof; Ala-ud-din Siddique 

said in a resolution. ۱ ۱ 

"The death of this great 

scholar creates a gulf in the realm 

rellglous 

of knowledge and spiritualism that 

cannot be: bride. iS Sad incident 

has deprived Pakistan of a pious 3۹ 

holy personality, who rendered great 

services to the cause of Islam, The 

Holy Quran and Sunna. His Scholastic ۱ 

and 0ا 1 5 9 3 services can never 

be, forgotterl. 

 ہک 2ر یخ رپ لوک مکین ا شش نشیر یر تالا لوح
 املا تقام یک لا نر رووا كس تارا ایلاپا ال روا ا ہادی لم وضاسصعخ

 | زوم یا اکے رو یی 0-0 رابرت باس بوق کس
 ۔ےس ناسا بیر سرد تایدخ بد یکن یل

 شاتر تر تار سرا لے او سو باس رم تا فرو ۱
 ۱ 9# امت بسا س تاش ی ات ی کل را لا فلنم

 روتسرپ یب اد سای( ضتو ا یوو سن در مکرر تح
 گل ودر علا هل لب الوم کر اف سر لری اسلعت | بسا تیر ج

 - بال پس
 مع ۱9۵ ناتساپ هس

 ۳ ہے سوسیس سپس یاس
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 ںو اکا لا فا
 _ ترا 77 مر ما ترو

 بیص ورگ ی سزا کرب تہ
 - رن 1 سال رپ مس

 سل اوس سیم نا رک “جر یو لعد فرا لو 001 ۳

 ٰ راوی ہو کن ید ےس ایا تان گردم رک سم لام ےک تی ام ۱

 ۔اھکی ےسےس بیر تیام ایح شش رو یک لس تنا ےن پکا. ےہ اتر و

 ۱ یل کروا ی با کن ام شرر یی ی ی تو نکن ا

 1 سر نکند ریش ںوتج الص رر یس اورې اول

 تن | سیم سوق کس اعنایسلسا مرت اص لب ںکروروگت ابا امت

 ےک السر فطر وو یش یم تڈ یہ
NI:نور سوم ےک تیبحلر شی ارس هل پا  

 ب قر ےس ںویاچ رک نیما / عا اوت و ی ک ےک

 هزارها ضمن ارام ےک 0 < 2 اب کن ور یک می یب س اےک

 - بت ےک نس کک زکر ھل ےک رم شو » ۸ٰ تینصت پس

 نوش اپ ات لوم کسب ڪڪ

 ۱ نااسڑوباک ں الصاو من اھت اکر یک »یو خو باک ا تم یک کا کے یے مد ام لم

 بام یاس یا وص اپ یت اد قو یر ۶٣ اید رس

 مر لب تیلرشررس - الماس یون
 ٠ہ مالا 4 ام تورم



۷۳۹ 

 یال کے روو یکن یاب ےک ک فرم سیو رو 07 7 5 سم کچ

 داش کت عاج جاوا سیر مین ےس سا۔ ےک نکنم لب سرصانع

 : یت یب کل یسک رد السا یکن اجے ےگ لڑ

 ٰ دوا اتر ںیم غلاف عن لا لی اس السر شک ۱
 بسا ی ]کت تم" لایت شیما ی لاع یگ آ

 لو ےس ںی نیم ےک یم سا

 3 نیس 7 کُل وا کب تھ هوم پلی بز لیس ب 9و ۰

 “امار "شرع

 ال هاش ترصحےل ںی کس یقعلا جک اع ایس الا إ ضد

 یول تح ےس اک و دوا یکے ید ص یا مس

 اسارت تعاشار چرت س اروا اکی لی و ہفسلف سیر سیب اے

 9 تر هاش جہ پآس ساعت e سک ا لشعر

 ہہر ییزو العلا ےن وہ ت راف سر ی لدو تس ےل ایڈ تحاشو یک
 قلاب کس کن ید رزم اروا تی ا نکن اد هکر قونا

 هک
 ارش ےس ا۹۴ سیدہ - ی 4 جی میر تیم

 ۔بح اصر مو ایر او ا - کم نرل شویم ۔

 ۔ گم ن۸و ا ویٹ ری ق٢ ۔ لات نج بص باو ۔
 را ياد کمیت بروس ا یتا تا زر واری بلآ

 ۔ےس راو تل ددر وا ت مالا لب آر کت ما یب

 قد بمر اوو اش تضر کوا سی یزد فار ریلی اش ترس
 کوز لاتو اج وج کہ نہ همش تص نابلاطو تل ناک ارب بت ف ںیم
 ناب شاخ راپ وبا آر ین ۓ اذطصما لونزم بسا تیتر ل ما

 ۔ لکا . یراہ

 هس

 ہے



۳۳ 

 تر تور ساک وب شرا ےساد هل روس لم اش سسر دس

 اھ اسی سال تر هرم 2. نر لات دور برنا بیلجظناحادر۔تضح ۔ا

 ۳ مو وف با سا ساو . قرص بحاصنسلا لو سهند "۴

 5 کور یی شنش )لا ا مو نسب ید م

 ۱ ۔ےا۔یب بحار لرب الو ۔ ۴
 ۔ےہا۔ق بح اص لاغر اطخى در ۹5

 ٠ ۔ےسا۔ رب حاصی لال ضضظفاح +
 ٠ ضا ور شان یمزاغ اند وس 4
 ۔ ینگ بیل الدا بک ام 20 ۸

 4 ۔ ہہوا لص یر اہ وج نالا تیس ام الوم سو

 عر راول اد شف عل تام تا شار ارض اتم لاب لار رد ی یے

 عا تل وتو د چب برات ارزو وقت نرم رج ٹال 7 زنش نزنمار سا ۳ ۱

 هرجا نسل ابطا نابلصحک یو شی ا ا تشحن اوم نب تن بی هه

 دیو ما و و HEBIS اا یو شیدا
 زوم کب اکر دیسی نھ نکن اود ےک اج اک ری ارو یو نوال

 تر اف سس E ت50 نا یج سرما
 ۱ اے و سیر اش ےک کی تا بح م تر عس سہ و ساطع تز جاتا ۲ ۱

 نصیب ۱۶- ترا نرو یو اب گی بدانم هار از زارع اش ردم

 للو. نیم شاخ یکی و ط کک اچ نایک ب 4 وو م7 اض ست ا

 یک ا هاش ںاچ ا یر سا سنتر اد.سسسغاش یکسان ارپسوا بت تج

 ۱ ۱ . ؟س مت شط لو, ستلاچر دا ےس تل و

 صو یت گہ باھر

 نرل ن درب تم یر اماں وہ تاور
 ٤ص916 مر 9 2 ںاہ یی ادع . اد سومو ۔ ےس



 ںی ین ی ۔ںیلا ی یا. بحاص تای ء

 ۱ صاف سا. بح اسم اع لو حر اا

 اوم ےگ ےن ایش وتےل ےس ںیہ ب اون کی رو ہال الوم رار لع یر یلمترضح
 ۔ سوم لاش یی یر ےک بول تک

 رت سر شر
 اص تام اص ےس گیل کر شامل اکرم تم یو ےک تیره ےس تو

 لس اع ںیم یہ تر اوڈا ےک سلا ی قع ےک ۵ شک ین نیل تاہا
 ےک اک "نورت ایل او عٹرا ےک صاروا یا: | رم تصح ےک

 وبا تراس حصار راهه سی با اے ےس تلا ازا اا

 س شب شر ہک ورک اخ ںیم ا تک کت تکاب وی ڈس

 ںوٹنا یس برهم ومت اب ترو ےس اکی ر رسا کر
 ےسڑناھلے کر ا رالِواتنہ روا لاففا بیم ےر ام یا السا ضرضت اب شب

 حاساکے شام ات حال یں اس طے ی حر لس
 مقتدر ہی کمر موم مار آے تس سرو دور کنی ناو ےس ک وار ےک

 و اپ ب الخ ول السا ےہ لی نیب کینو
 ار رپ را و ےک ٍ راو ولا سخر بس

 تسوزاوت ات ارباب عین ےس - او کیم یا اج

 یوم 7 ال وال زا ۔ یتودنا وزا ۷

 ا ا ا تا کرن یی, نزن ی ترس

 ۱ رم 2م نا ۴ ۱
 رومال تری ب ج ر شاپ شاد بصاص چیلر ناو ین ۔ س
 مول ابتا الع اید واج ب باطخ م Py lse ص هلس



 م 7
 1 4 ۲ ٤

 میگن بس کن نيم ارت ون اسکے شو رر اسردا
 یره سکی ضا تم کیا سلاد ود ایر کس رب ۔ کے و شل مس
 ۱ ےہ ےہ لوک نسب ر

 4 ۱ ۱ ST ۔ ےک ںی ںی وما اک میت اتا الو ٭

  ٹنو تے تک لو

 تام لاو. تات قو ےل ےک ت سض یک ل در ں اہم گز اس ۱

 سا اتتد نرم تو سش لر تی ولو اسے رت شک وب

 زور“ تیسواحا کی سر ی تل تیلرش جالگرد ازور ڈاک ت )آرت سم یوم

 ۵ ]اش نم سی قهر اعا یب ےک ليضع عر ہیر ارت تابآردا سهل وہ

 ۔ س انا رس ری اش اد کرو کد تا تک لب

 نی کک فراح یر و ہلعەملا یل ن او ٹا لوس ےن پ آں اچ

 لر ند اضم یو ےس آہ با ااش تے یر کہ جب ہر و اغ اپ رسک اف لقن

 فہزاحا تصراصخا شا یدو ضر وا قول یک لری ت ادور یر رقاب

 رے ص اقوا کک سل اینا رعت تایل کم امت پمپ تشک
 اوت تامی کلان ( نآرترک کس ایرج خاور پیت ٹن
 ۱ . ۰ زوم سم ےس وب نیل ول

 شورت ف و ر ا رم سه تیر ات کی ۱

 ۱ نوا تہ دک ادت قی را کو و ےراع

 ست. . یہا ہر ی ۔ھہ

 رکو وت تام تربت ۳۷ تص یک ۳۷۹ ہے

 ۱ لام جراضو ٹک مو شو نامل وود ناف اردارد تع )£ e نم تک

 ا 26 یو9۳ ٰعراقْملاوز یو لوہ ہقتت سے ایکڑ - ہمشاڈبلا رر



fra 

 ےک یاو لا هان ہر رس ید فش تی 7 اتم رز
 یکپ آد 3ام ناب ز کک پر کل کس ںی اص لد باطنا رم تب

 ره بت کلش مر دا تارک تار

 یو تسر IES سل یم نا ےہ سس داس یکن جن ملا اي لتا -سش

 ےس یا نرم ترس بت راہع لو جرد ے بکس سروطس ی ریہ یک ا دروس یھب

 I اج یب هزار لر کت حد اخر وا دوری بم ب آے نس ج

 یی یو ٹو اما ا بس 77 7 ےک ےن ا تسال ارل ی قیم

 11 لورا ارو اشرا ےن یر یک هس ت کت او ساغی اس

 یی ردا کن رق سنت ار کج ےس و یر »

 کے کلات ار رخ قلخم 2 / کںورونں وید نا مو دواوہ

 ۔ ںی نکل قت رابع شوم ترور با

 میاشرک س تیمور رت سا ںیم نات روا ےس ںیم پکی رب ن رقم ٰ

 اکر اکا سا با سم ترم عم کیس نک یاس و 0207 | ام ۔ وس سم نابن ی سر یہ

 ضب ناز ےک اوس یس ےک سا حسر اب کک کاتب ست ساک اھ نس

 ترس ح پل - جست کر وا ےک ۳ راع نا لص لوس ن اجر

 ےک سام رم یک است لا ې روت نار 2 ہیلع بلا لی ندا لوری بدو ایس ۱

 ل ورک سم یل طبی او ور ]را 2 ام تلہ مات ےک اہ ایل یک ت الغ

 لال عن نآر رس دامت بک ضم ا مته اگ اکہ نیم ارم یب احلا ہوس رش

 ںیہ شان لتا اج ہد اگر 73 ںیہ ظن لپ وکٹ یدداعا 2-2-7

 ہلا لس ل وسر ےک اروا سا ند ےہ اپ ر ےل ےب بدو کے تس نک ناک تک

 بنت مکے کنار رم الف ی میل

 س ۳7 سض

 - سس مت عدی روم نفس یو ٹر اع ادص تلک ترس نس |ملخ لناسر ۔ ےس



(۳ 

  لصام یش ٹیدح ارو اس کمر نار ہو رکے مزال ول
 رو هو دس 7 7

 سیما قمه اندا ںیک
 ین اش طر وطسییبتگ دما رسرتس لک

 تلخ روس رسوو وصلا اج صلع یو ثبوااریص لگ ۱
 با جرم و وی لو یاد او بنام

 هار لمسی ےک یگ نز زور یکن ااسم بن تیمار

 ا ہر ےہ ن اب کش تقادص یم لس اروا ظل ات شرم دم ساس هی. ےس
 13 تل قر وقوم س ۳ ٹیداعارز

 ها سم هیلع لص لوس لات تلات شاع نم

 a. GY E حم سلام اذط اترما ی

 ابا ۳3 تر رش رک یر

 ےس ںی اجساد تاب رک یم ہیلع قت نزد سا ریا سیخ
 : یاس سرور هوول ےس ںیہ

 ںی کک ےن انار لمس عا جس ی دم سا ۱ ۱

 0 اٹ ترس مروت ترا سس

 ۔ںوہ ال - هر اور او ۱ رن وم لمس ال نوت ھم یو ٹر اعم تل لس

 اس یت چنو رہ ۱ نارو رم ورسو دیس

 ۰ او شرارر تنسیم ہا نر و نیر

 ۰ و هش ئل کرا 7 وت لیصفت۔ ےیلوا یا

 رس امیر توس قسم ۱ ۳ رب ردنا لیریچ لاروزب ےسا

 کرو تواس عمار ۱
 ۱ یقص لکا ۔یداج)



ere 

 ےس ارد توبا ات نرم با ےک یبداحاد ص اک ہار تن

 ۱ - سل رک اکے ار ین اخت ےک سارہ

 تن ی رر دلاو ہیلع یلص مت رضحر کے ےہ ےہ همش جا ور مار ےس یئ زار ںیوصا

 یب هوم فن تیم هر هنر لام

 راور هتل خیل ےک لاسر توب اند پا یس یی او

 ےے گی ربا تی ےس مئال تما کپ بار وا نابالر نر ایم آے رک ا

 مکس تہ اسر حرک کی رصد راوْلا ا املا ےک عهد تارازدا امت

 صا زق کا س دمو سولا وک تضر قصن مکسیع تمنا ۲- ښی د از
 یر نو روم سک تم ادر کے ےہ کے ادا د اسوا ورم اسا ےن

 ۔ ںیم ز ار سز مز لد فیلم تاج یک آر جرم یر ایازوم دشن صاب یر

 روپ سوشا و اسیع لب : درب سس دل اہ بط لارانہص ۱

 روب داع ںیا یا تر ی : درب راحت ند لارا رص

 قو ر حق ین نر لیرعمل نع قطب. تمصعو توج ات ۔۔ںیم نت
 ام پی نهم هل درا نم یخ خاتم

 لات توت هست ابا مت کف یکم کس سود اش سیا نر یر

 ]0 اسس وقزکراطح نکا راع تھک

 ر اج تشمداد ںایبارلم۔ ار کا ےگ اخرس م ری د راطع

 ار کام تشم واو لابی ہم ار کاپ ی وسمرع لس £ لایق

 ( مدیر لا !مالع.۵ص یترشرهاوقاتسا دره پس س یوتشر ۱

 ۶ تیوب ءاییمروسر نیملحلل ةمحرٍَلكثدسدا اھ ۔هل ا

 تاک نیبیبن ماوس ل وسر ول راحت نهدخا ایآ کنت ناکام - ملا

 5 ۱ برا جی ۔ ہیلع لب
 تل ید ملا تینا مع تہ ے25 کد وکلا ابا لس ۳

 ( دس تسآ ۱۵۶ روس د شف تا کن تن شش
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 ہ۲٢

 ۱ زار ار و لہ س-سا ی تعحانشومتحابتل یر تد افا نود اکے روح ےہ

 ہلیوج۔ ےس سرو ا 0 یک نی فوم یر عرض شاعالا الوح ا نجس

 2 ی جو سرت تایبلکوم ت تارڑ یکس نا ے یہ سا ےہ لک ایک لسان

 027 یار اں یاس ں وار ناسا تایح یم او اےک س ا ںیم شک
 ے قت کس تے ایا رس لم لوس تا ی 7

 تو ربا ےس ربا ےک رٹ یک ںی نب سرد تی اگر راشرا ےئا مز طو .
 ۱ هکر او 707ت تلالضروبوز و 27س حر اےک ت ٹکر پرد اں ۓ و دار
 ترم ایکو کم لس یا خلا ےہ نشا کم راک اتا تلف سر

 ۔ اگے سرا اوو کاور AE قاب ردا بس لصام یبا تشایص

 شات یب سل ارے ہوں یم تا ے ک رہ سا یر و ہال تضح ۱

 تست وہ سراسری ےک طاب هر روا تات رود نشر سا گیربکس یا لا

 و تائازتخا یون ۱ ےہ اتام ہت ھر ھا ال ےک نایدا قیاس حر طی
 مر و سرم. ات فہ ندنالساع- اید جم سیم واصف_تباشقاتم

 لج ر کو ید هاب بزح لک ےہ ر ایش 3 ٹیمسروا یلطم اھ

 از یک یے تلخامپ کت اعدو تایر س نم ےس نا -هچس ۱

 ۱ ۔ تنگ ہم ںیم یر ك ایوسسا ن اصرور احا هرم ےہ رش

 ا دیدم ای نوار روا موس العر نویسد نر

 اشنا ةنسر قسد ویب یک اتالتخا رب ف یدل نم مکنم شجل نم - هل
 ومالاتانهحمع ہکایاک ٹجاوتلای حاوی وت نیتی دلا نیدشارل ۱
 یا کل ب تک شی دعا یخ قا ید ةنالض ةع دب ل ةع دی ےن دنع لک نات
 امیج وو جور ةد عنب لکم اتاقدحمرىمالا شدم حم یم

۱ 

 بس سم رجم ۱[ ںی مت اک تیبا ةنم تشک تبيع لیلا یکم

 دروس ا نوع خیر ویی لق یت نسنلا اماخ ۱

 ام -اشددتعب نیک هلیاتما تول یقل هدعا ات نوچسارلاو لدا ۱ دلبعان ولی امَع
  (هیشتیا ۳ تارا هدوسر  بایلول إ ىل دالا کفی



۲۹ 

 ےک 00 اوست حرا ان انکل قو س اوکت تب ات رامت اف

 سمی کس ربط رسد: يک سنز حد
 “وت ابات ایا هک ٹا بابت ام یر رپ کی کریک وا ںیئاج

 ۔یں یت لوصار یا بانی را سپ

 ین ی لس کی بل اہکت ام شان ہو نو تار ظفر
 رب تام اتل ممم ہو ۔ ےس خل زس تنسف یک وو نج مار ۔ انکم حس
 0207 ا سو ےن کا اے ےک یز ارنا ر فض ح رل ررر وا مم شرک تګ

 . ںی ےرکل صاح توس مع ی نکس ب ےس اس اچ لا ےھت

 4 تلا وں می نما تاب ان کت امام

 دص ز سر کے یر وہسام مال و مکے یس تمام کت اضو صل اسا لصایل
 کک ناک ورم تما یم ب نا ےک تدع مکس زوم تیام

 سسلا تلخ اریرج ت تافل تخار کے س یکت سار روا ےس ایا ایامرف ماگ ےس ضر

 ادر یب ےک ۔ ںوہ تیک تیا کت سام دوا

 ۱  ۔ںہ قلم ثعاب

 لر جو ےل ارث لقلم هدر یم تسیگے با ٹہدع یر سدد

 اچ اک تیا یں امج آ جیک

 لا یری مت یادت لص ہللا ل وسر لا اق ضا نع

 ئل یس هما | کرک ےل عر ور م لس نفسر اوت لر ؟یتکس یب < یرتسف

 03 ےہ یراینزابا لای مات تیبا کبک امر ونک ۱

 لول ار - گل ارت کی دز | توش ےک وموت یا یا رم
 بو یک روا سیم ےس لتازرو لاتے ت شاشا کش نو

 ۔روم ال۔ مادر دلاور ۵و مورس یی ا الو ا چ ن رقت اھ جم ۔



۳۳۰ 

 ۱ اکو 7
 جس توغ ین E ای او سال اوسر سا

 ایا ےک ل زسا قس لع ےک شا کپ آن الس کی بواخر اروا

 نانا هو شور ال ا هر ش تثسحار نل ۔ ےک مر تکا راضی اک یاو جالب

 تا هک قاد ےل ےک لیصح ار زن بری کلنز قیاوج 7

 تستر ےک س سا ۔ ےئل نیر اہ ےساس سر رتی ادیب ےک وصی دت

 ین کن و و یو رش

 یاو شرف کیا نازک سا. | سر اشرس ےہ لام کر و ہہر تر ےک خل 31

 و شیو کت یر اک س یر یک وَ و سر کیت کی الغا نشا ۱
 را . سراب ےک سس لاک کر نا ندیم شمس

 تا ق الفا اردا بم کک ےک رک 9 رک گر نز ڈا انفال اروا بزر ییا ۱

 eC وہ بور یبط ارت ور ترط کک

 یا روش تاف امر سو سم مہ
 رسم نور ر وار اسلا لع یوم مد سسر تس اب اج ایل ےس لات وک

 تا ِثحفا ایا ہششاثراوت ابد ر ۲2 ا س اب کک وعرف بج تس لنت ۱

 هکر ین خط الت | ی وعرض كا كے 2 » ین یک :یلباب یخ
 کرد چانه اعم مال ای
 7 ۔ ںیم تک که ساب یہ ےل نو غل س اےک ن استا
 ہولصم یشن وا ر ہک کم ول اتن کیک مک فک : اخ - گر و 21

 ںی ے تو اجر مود تی ہت ےس ناس یکی مس البا یالکم یز کر
 ۔ے قاتل یونس وزن 65

 ۱ ںیم دا رس مل



۲۲ 

 ابا ہر اسے ےس راس مو یس ند بیس اشا ےک ا وڑ سمٹ رک

 تافساکم ےک نک ظن اجرت اک تراث نر مالسا نیر ندسطان ےس نو نو

 یداب کے ہ ان بوم نم کارو شا یب تروم یا نکا ۷ رش
 تاغا کف لک ار ڈ شت س خرا بار وا کن س اسے زر نر وصتل قرون
 یی طب ار لمس ایما هکر شب کت الام کند ن ۶ ےک تشارر وک
 ۔ ےک تہ امت رد رسا ۔انھتا یوا

 یوو لو اب د وا« تاراش اض ن ا س اد فتن کک ایکس ے۲
 روا اصل مع ار ہا یک انک شی شق لسو نص ف ب1 ی لا امر وا نورایب

 ور آو لا تیلور ںیم ی تکس ۔ںیہ ےس وت ی وت لاصف
 و
 ن یک وشک تب هل ة مخک ام ےل از نا تام

 وام / اسس بینی کسب ثٹیرصال | جرم تہ ہر الع ی رو ال الوم تصح ۱

 نون ون چی ا اک بسا عز ابا صوضک اب کم ارک الم وا مارکت ما
 ست هتل ف سم تیم اک و تعاون ید ما سایت ےقارط
 رک ود راو راہ راب شثماماروا 7 رس تر اعاروب نرم ہک یک

 ۔ ںی تب اےک دین اکی دک یعایشیلب تورم امتں یم ہرئاو ےک
 یں ورک فرصت میر ید U ومر بتر تام اصر لک لس

 گی کل وشدع ات وعن کپ آد رو ےہ ایکر اظ اسے اد ص قان ی باری تدان
 ۔ ےہ لی ل رب ےہ سیا تبار ش تی

۰ ۳ 
 | هل تس آ ۳ نامت لا هروس ۔ علس

 يا ص مح ._ _رےڑ ےس 7 ۳ ۳ ر تپ به

 درک لا نع نوع ندوخمل اب نوی مادر ایام ی ھما کم یل هم
 (.تس٣ نابع لار ۔ط ندخلفگن ارھٹڈلراک 1 ۱ سا ۰: رپ سا یس



۳ 

 : یراہ رنز و ماسی سے فی كرو 7 ترش ااو ترح زاد و زم

 ںیم لم سی یمن پ آں امر ےس تعاشن یمن رق اھکر
 ۳ A همی کوه ے بگید یو تسع ل پد ءار

 قہ ین تءاخل نیل خلوت نک قیر کپ
 ۲ لوس لاپ ساتما نی سر ما 8

 ۱ یقه آور یو جر تر وار کرک ابا

 خلاصةالشكۈة 
 یوڑٹ تنی درب پے بت تراکم امت جج عاصم ا ږغ

 جلا ۃنصالخر کس اروا اب ار بشرتہصاللخت سیا نجم ویسا

 قا بام سا ےن پاس عذر وس ×۱ لڈالا دار یھ کر ایمی ۔ ھر
 روا ی گل ویو بل صشرس گی تاما موم ره ا ار عورخےس

 . ںیہ ےگ ۲ FE Bf وصیت ی اتمم

 ناتمعن ہّلَسَر دیلع ندا یلص هلا لوس لا لای ساس سا نع
 تو یاسر خا خ ارضلاک ةحصلا ی رس الا ن تور شک(معمض نو ی

 830 دل پا باتا ولم گل نان نت بات
 یواید یوم تک کسب جر یب ناسا

 سر کر بر - یی | ۵ رپ کد لو صاروا

 یو وکی و ےس س ناس ےک ا نا پا ۳
 یے کلم ید صور ایک ںومما۔ ےس ٹر اور دس ساع نہ نامی ۔ ےک

 -تار کی رفد ےہ یی تم که ناسا ۔ سا ناتو وا تلف نا ںیہ تم

 ںیہ مہ بس یک ا کلا صا ۔ 4



۲۳ 

 وتو ونا سر گن کی کے ہو ثمع اب ےک ےک ےس اروا کل لولروض

 هم کن وک ارو رس سا. ےک تر نت ےک مے

 ۔ےہ انس
 ے علما انار لا احا یت ال ہللا هتمصن او ست نا

 یر اکر ےس ع وش یر ا یک ا راع باش ےس هراومآن سا اکی ا

 سیا لورا ترس نر ضا نوک یک اچ ا اکو بحر طخ تیا ا

 دوا تسکین وج یم ںورا سی لاین حس کر وزن ناو. ت تول

 ری رس ساب نان ےک ق وتم مروہ دا و. افرا اوہ
 مرا عثراو اےس کتی حور کجاس نوکر کس الا یب

 کن از کت طف ے مس ام رہن باتو ترځ یدک تای

 س ےس فال ۱

 رب صد ےر ایم روت ؛ےہ اج ہرز تكس

 باح ا اول ا ؛ ےس اھو وت ےہ یی زید

 نوتمفر نیس گر که ںیہ ترک ئون را ابا

 یکن حب ںی ظافلا لو یھب. ںیہ تا سست د یب ےس اتل تب ات

 سل اور ےک می اسنا تابع ل املا عررات روا تح روت ات لت

 ہیر ار ون پٹ ےس سک اوری ساکت یر ال لاع ہو ےس ددم کلا ں یم

 یرا ی لب ںرمرازآے س لو و نانا رب

 اتکا ٹر ع ایتع اروا قلا نع عاطتما رک یب لزنم کی انک ضارب

 ۱ يئ قلیل صاحوک ۱

 ۱م تی ٣-ہم لک'' روس . تب س

 ل از اکو اکیس و وسر از ب تیک ر وتو مد ےس گاجر رش ےہ کل زا 2 هل

 موم لاتا الم اھل و لاب۔ قر قوز د



Fe 

 ٹن گہ یم قاق ن ایی یس

 < قت کیم ںیم سسر کک ناو یکن دم
 فیر ںی رہ درس ےک لا توابع س فا

 کا ط یلدا بس گم لصاح یئابس ا کیلا تدوین تکی روا ی

 یا ارم بش یکن اوج قدنم تح تیکه سد 6 یادام ای

 جتا لا ررر وا تک ںہ قر ہ پری مر ران اعدنو اض ںایرازو ہں

 ہںوراہب ین اوذاج کس رب ور لری ت ےک ایم نمار سوت جارا

 تیمی تقی منا ےک یف طیور گرم جسم ی

 میل لن ر ویک ںیہ اہ نیر تم کن انا بیس اب سا نم کرد

 ۔ اجل اوسریض قلعت ےک دس ین قیس
 ۱ لاق وخط ی سارو انا نوحہ ثا لیس قراجرواج« زور« زا

 نایک لص ا ی بت رفت دا نسل شام امت یم نادم ےک
 کم یب از تشک یھ تاسرواو منم تک ی ےس طاول یا

 گن تایرذرض یس اوتو ےہ 4 گے لو یکرو اس اه
 هغ | ۔ ےگ رک اغ یسک یں مود ےس اڑ کود انار2

 هل ن لاک ےہ ایش ظ اقرا یاب تر اخرین یت وک ےن اھت

 ۱ دوخاک يا ڈبے EE و هک دَع ةفطشا

 ۱ :ءعرایعلات )شوم نمومورف اس ناو ےک ۔ ےہ

 یش 000 ایک تد : نہ هرن د ویلا اورد ہ هلس

 هی (یفا مم هاشون ام دام ویل اد اھت امت ےک

 رضا یخ رم رو م ۱

 ۱ گم تی راک ہر ویو نکرتوم دوی هوس هس

 - ۲۲۳١ تین مورد هشم
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 1 ار ل قے تیکت ص یل یک اک تما کرد سا وم

 < ہیلع لا لیک لوس نیس 11 f ےس تر تب

 لس اهمر ادرک فر تست / هورلا سا موم | وس لس ثسعالاب روک 4

 س ںی کرک کر ار بس سا هی یقه کی

 لس کل یت تمل وا تور نا کالا وک قا اک

 لار ریسه ےک وہ بم حر یر و ےس لوتمت نا هو. ےس اج یر ٰ

 هس شاعن ترطف بریم اروا

 تترطدبولس ی تسررف آی سب

 ےہ تطوان زم کس یم لو ار ےہ وب

 ایر سس جلف یخ چا اپ ںیم باب س اویس میرود
 کاش بک ےک نا اےس ترسم یلعا تیام 3 ات رل اک ن ند

 تخش ولسو 5 هع هل لص ہللا لوسر لاق لاَم ة جریرھیولا نع ۔ ےس

 لہ قطو ہراکل اب ةنلا تجحُر تاوان

 والت خیر تاد ترا کس وری لا یلص رب سام

 گرآرق تایم بنت ع راش کمد ینا کتان بیک

 ار کم سکت یارو رک آر کد یار ئی عر

 ر نارق املا ۔ ےہ ام f باس تا یو صرف

 ام زر رم لابق اب 2 هل
 ےہز شا تاشساوشرک وو ےنا اں لوم ایف کم لو ۔ ےہ تیاعر ےس یر سوا . لس

 ۹ یا 3 7 سب e ۷ روش( پارت عات شر شیو اید کاو

 14 تسیمایقلا جرس۔ ۹ هاب - نایب نا سا

 کا تل تا هی لعنت ودعم لو میر ومف ثعل ام تیر هل
 ۲4 تب هرو ۔وٰلا ہرایر و یک نیم تنا تا همگزیر 3 لیلا ۱

 ے مح

َ 



pe 

 هور ست ا شمیم

 ۱ تعا زار است ای نار کرا سہ کپ آ ۔ ےس 2 6 ام الام سر وکی رت ےس

 ۳" فا ارت کت قالو

 070۶ اک شام ونحمد یر یک تیمس اب ہر 5

 ۔یروضانکر را کس ی شرک را قل ےس سن

 ےسیہ ےل ی ےک تد رشت کک ناونع شمس مو ۔ےس انگار مک
 افا زارا دم تر اش يا مش
 : ےس ابا سض ےہ روم ےس

 دتا بتا لن یر آنا نو تیس بح سا ۱

 2 دشت اورا میس ا لی سا کلا نم
 اتنا تح کک یک تلاد ایش لا جیل ا حاتم

 ترم وا کیف ےک راک تما سم گا ںی ا

 ٰ ےس قسم اف وج سیم

 ٰ ںی ساز اےک
 ما نطق ناسا سس فبیص الابازرخےل اش لسی لوس
 ارس شم اچ یر عج تن الات یھ

 ۱ لان لوک آی ب ےک وب نساح ےک ہی رس ترم یساطقف ری سارکش 82

 ا بولا عفا
 تر ورق ےک ےس افت یری 1 کد ریا دیبا بح۔ سن 9

 0 0 یاس ںی با را توب روتر وا تب تک

 چک ت همسر لذ تیغ وت( ےل
 - ۳ ا اتیا ۲ تارمع هلس
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 یر برش, تیغ فرمت ید برف« یر وہ: انزءایک فر ۔ بیت تمحاپ تل
 کا کل عا تہ اش کو انا تقر ورکو : اسر: ی رو توشرء یڑامساوج

 2 ار وا دروس ا ۔ےہ لر لص امر وط یہ کرم 7271.7 ا تزل ھ2 - شتر

 دوو صقل کیو. وا ناشناس عج تر تارو تونم

 شیر یک لات برد ےس سا۔ حس هرودرود اکی و روا مس ےس تصور صر وا

 ادوار اپ رو یکم تایر قلاس- ےس اتش ضوکل رم جوررواهبس رب

 ۔ ےام اف نایب اف قفا او وک تل تثاعانروا ین وکیوم

 سا امور اه اک مح کم ال ام نانا ےس انس بولخ ےس تاب ی اومت ناس

 ترم نورد ادا نر سمت کر اش نازی ر ناپ ےس

 این تل اد کور یانو سا ںاہ۔ سیر کر ظن رخ مارا ےہ
 ۲ ب الا نحر ل ٤ ےک اھت مشت ٹر کا کا شوال مع اک ین( خالا عزم

 ۔ اگے اکرم امد فرش ات
 شرع کرا ای ین ےس کو لس ں امو لو سر تک پس

 بیروت اد ںیہ ہاتتوک۔ بسب تان ب لاا مارت کے ہ یئایرذ نا
 ید ےس هدر ترو لوے بال ام کس ا۔ ںیم ےس محل ید نک وب

 تب الات کس ارد سر کد کنج تط یر سدد ےک ہے
 خال ولار کدو 1۶ سر ساوکل وہم 4 نیر اکے کرایه ںیہ رد یی وک

 ماجرا جرج. ہزدر نام نم یر تیلاکز ۔ےہ قرار یب ع ںیناچپ
 ہر٦ ںیم گی مدر و برف حط کا کوج بل ا ی تردابعی وا ق لغت مرغ

 هرس هد ام تار شرکت اس عاش یک اس آو شمع یا ۱

 تز لات ساع ی اروا ار رمی یاو نح ابحلا قوقصرو شا وتو

 ۔ ے تل کیچ سیہ تر امیج پد ارم تر اند ۔ كس

 ( مص کا یر ایر
 ےس
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 ٠ ٠ ۔جزل صام یر خھ یک ایسا زیارت قد ےک ےک
 لرد کین یم یار ترک قالا نموا نیس این لا

 انور کی کس اروا ےس اہ خس( ینورف ککے سات اجآ ع اسراضتروا جن ٣ں وتس
 ' وکی رض تانیلک ےہ اتارے کت آش و کر ساند نیم ن اکر ےس ےس ےس
 رکا ہو کا ںایتسرورص کم نیرناعهرو | یاو یلا تا ےس ارل ویت

 ایپ وفا یم لاتے اپ ےک ا نیک ید لرپ وت یر لرب ساغر
 قور انی هما شک ید امن یکے اساس ہد ٦ںیہ ق لا ںیہ یک

 ۹۶ تیک( تار « اوہ ارا و ےس نواب ےک ل کر تور یو ےس تیس اقر ۱

 13۰ ۲ e ۔ےہ اتیا صام حیف ماتت

 وو ں رم ہد ےس س لونضو بابا ق اب ےک ج وکلا ہتصولخ ب کاب -
 ا ا ا اوچ ٹعایک ویک لئی رک

 رس کا ار دتا ےک نج باعا ہرع ایمر کت قی يا هر !صعلا

 ےک ۱ ترور کں یم لامپ سارو ا۔ بهش یکے رسد 1 مسا حد ںی ۔ ےس تزل

 بلیط نور هتل ن مج ار ,تماےس رہا ماق
 7 عن ایر متر ےس وک اےس جی 02 ساروا تزلوس ےس تا یک سلوا

 ےک یر ای یک در ےہ قداص س ناش ی نملفاس لّقَسا 0۳99 ےس اس

 سر چزمیراذ<رےچ و رماح عبر کت زیر وا تنور تا ناسا ث اب

Lfl:وم ل را زر ۷۳و اگ ٹول اردد و سہ ایک ں وم اٹک کیتی رع  

 وال ںیڑپ ۸ب اٹ آو وبطم ام قاب تیر لس میز عربان ا ضلا

 داف تیا“ مول روس هرای ر ۔ وہ اصلا حم هدا ن



۹ 
 کٹر الو تا سن مارتے کک اہ مک ید اما ج ںی ناز ما

 وآله لصارر جسد لبق سو ےس ایک میری واح اب

 ۔ےہ توس ن صا تی لت ذس ر اچار تیفر کول اہے یون ری ںیم لد ےک

 پاس نرمو ےس ا یک را ال ترنج نر کت اعتاو ہر
 سس ۔ س ای ق اح ا کب شا قو سا وس

 72 هل

 تساربمجپ 2 ١ شلاتو بآ
 هم * 7ر ۲

 تاکسی
 ماب عن نار رار کج یو یہ نا ین َْاک

 طالع شر االوم ۔اید کلام الام ےس ابا اول وغرام اےک ب واتس
 ےس ےک لیلی یلص لا سال وسر ۔یل ا حی یڈروا ںیم یب اد یم

 - ںیم تسر رک شی طفل یا! ہلا ا دیتی یا
 مشتسردنا لیتر لارارس تسا

 رشت یکں ابی تسوس یر
 رول لا تُم وا غف

 دول را رےنع ولع را رگ ۱

 امی ید مود حرم ےس تل یب ناخ کنیم اس

 رکن ا - هنگ قیا یٹا یو واب ل شف یک لس ہیلع ویرون
 ۔ آں یمن ین ترور دن ےک ولی سما ورا بیش

 ۔ ےک اع لاما ازم ام زوم زرا ا بس

 ی تیکه هرس



 ۱ ۳ رب ر

 رن ن د س ےگ یت ن یس را ۱ نر اکد جد ہول

۱ ۰ 

 ناسا تہ ایزو سا نا یارو پکی اک نا ےس ك7 سب
 اب سرور فک تال دمادازآ ےن لدل کر او او روت - اج اتر رہ ولج

 ہی ان ها ا / هلدا - ۔ نما رپ دل صنم کن قبل نوع ھت

 زوم رقم اعا وا شل وع

 2 ٹا روا ا صر ہل ےک واور یر حت عر لا یلسم تل یھ نا
 کن ےن روا سیل کل ما سمر کوس یک رخ ان کتوں یم نیم مک

a098 رم و ےک ےن + 

 ك ےک ےک

 ج مج تاجر طا ید ات هل عن هوس هلن اب نما ا نذلا نح میا - هلس

 ۱ نو صخر ن | اح تو ترص ت ہت لر و هاش و عبسو نتا تطفي ۔ لس ل

 کال صحت ام توز . یس یر اف تل اس یک نوٹ تن تور ہیلع شا یلص رضا پس ںیم
 ےس ےس ہنر وام س اع ےک یبوحت را رول ت آیس یک رعو و ب ےس ےیل يا ےک سارق

1 

 ۳1 72 ےک ےک اروا ےس هتل یم ہوس ی یگ رنک اروا ےس 24

 ولو ینا رمد ۔اگ ای اح توت سک تس ات چست ےک فٹ سم جاس وقفه جی

 . هو ة لا ىق قعد ةت ای ناع ذا ىق ع رتغو تعلق ررکمربا هل

 وعني نمخرلا دیعو ڈیٹا نام نیدعس فا قی زئاد ےیل ایت

 كر ھا !یق تمل ةا ىق اتد ا

 ےس یس زن کیاہے کل وہ سو ات نایئاس کیا ںیہ ےک کن انار قم ۵

 تو ۳ز وند ہراید اکے کر حت اس ےک مو لام رت حس سم نصب

 ی راوی دن یتا ےس نوار نج ن کیسی ےب

 ناف ان راج یتا ۱ - ےک ےن ںیم ند ت ند نا



 ۵ا

 وکار کتش وا قی تحس تیمامت وک اوت یہ کتان یک ترشح[
 ترو یکط ابتا اور ات ج ال ےک و ہادی ےس ترقکس ا تاعقاو۔ یگ رس حب

 کم هک اس لود سمت اف نور توت رب یتیم لاو
 میلا ل مک جت: طاپنتس سیل وتر وص ناکام وب رات ار تل
 بل تاو < لازم شرف پانی ساکت سه فا لع
 هو ۔ایل اکے دامت او طایش تما فن رو نے سم تم یص۔ کن رد ساک

 شا لع تلوہ ۔ےت زنم تاس گیر اچ ےس سس نا۔ ےک ای ہت

 ناما لع را ناوشر س اع نس پروا و عسب

 . شال ہایرارک دور نالی سوم - ۵شد نانلا جر

 یک اھت ما تقو ےل صفا ترک اسم رت یش یل رر

 ریه کا ایوب هوش یاب کا تک سا تان

 دس جنیوا تر ۽ لع تصح ۸ ترضع ب تبع اک یھ

 نزامہروا یر ام نالست رض ی "وا یہ با تصح: تہ ا نیز تح

 هام تر ناو ےس وم دی ارو مان میجر یک آرم فر لب

 نر شیت نب تیز ترض مما تصح « ارس | تر رح ت ترضح

 ۱ ۔ گر وتسوکرم اساس ان سد ےہ هرات ا ےن

 مال بار عم اجر “بولر لضا نیت افف احز ا اطه فلا نیر ی خا ری ار

 رم ےن ےن تے لئ ےل ایس مسا اش

 تاب لع اوسو شے ےس ر صح ور شسر و ê بر خو ورد ےس ل کے

 رل ق یس ا ےن قو شیک اعنف وا تملا ۔ شتر ےک وہم ےس ب“

 _ لبابو اشک ےک ای سینے ر ڈک و راہ ید از تینا لا
 تقر ساس کلر ولور نا را تقاضے تثورفیل سطل “یس

 عا عدس احساس ای ےس نج. ںی اہآ سٹ یا



rêr 

 ےس نار ای تاس ترا اسد لا ول وب ل ےل سا - اعم و وہ نرم

 . صرع ی الا اد واسم اش کیک ےس ےس یہ لک اب ےل

 تا تور ییا لو صا ی طس یب کل حر اند عم ارتا کس
 سیو لمس ام تست ل ب ب - یی یر یب کت ان ازتخاو ثحایس
 زا ا لب ےک فن تمام لےے یل اج تی راداور یبا کج مو

 تایر فو ےس سیب : یار کت یا ےس تا ت نام السا ی ۱

 ا طبس ل صامعت عادوا
 2 لر نیا ت ےن کشند ع ف ترصرج بما وت ےہ افلح

 سر ار از آس یاشرایرر صح قاسیع- ےگ آش پد اسمعو اس

 قناری تعیین ار« ےن ےےآ

 , ۱ ۔انت تکی دد کل ارش ایزو ےک لمادا سا مس

 کر استیل وان نشوب ںیم ثب کن وتب نانی ےل ںوئ اض ۲

 ۱ ۱ مود ص لا نرم لر امریکن او تا نار سکس ایم ایفا ۱ ۳3

 ۱ ا < یر اوور ہت ۲۲ نور گروپ تثل ٥۵ او یرستار ازا

 اضرب کے یاس تک السا دس موم یک کام فقر چ ہر آر وا

 نر تیتقاو لنگ نیز تمر "روا سلف, قط لی ےس السا تو چ هد رک

 ار چت ہں کل صاع ن اس یم ںذرایرد یاس سک ترے ل کن ا۔ 26
 عرش ںایخ ترم نوع اتر کن ید ۔ ںی گے نٹ سہ پو کاسب اک
 ملارد لض دلرقار وا لض لم امر او سم الل ےک نالا ےس ارش کوس ا۔ ںیہ

مل 2۲ ت ا تا سا 9م ۱ 1 PII} م ییا اا هل
 ۱ 

 ٰ دا بز ضا ۶ مل ایش نس یھ اا ڈر کل ےب نی ےہ ےک مرام < ست یلا

 ۱ ےہر تک 7 طی در انت سل اص فن اما کهن تا جز تا زی ٢ک ۱

 ی اٹ ما مال مو لتا تیر ایمان اجے م ف کر ولا نو خلا شی !ثری ار

nھجآ  



۲۳ 

 اگر وضح کر د کل فان يک و تنش
 ETR موس فو نم
 یی یتا شن آرتین روا آر سای قو رک
 ےس ںیہ ابد با اک بس عا ےس نوت

 - ادم دس ید نو لوک ریتم
 شیب اوس را "سوت یا 7 بکس یه یش ےک د برسر تس ار

 سا ترظگر اتم مشک کیس تے کہ کر الع یلص الوم ت 0 سست

 کاپ اسکن وتا ت حاضو یس
 کا ا شکر تیشہ حر ام یا نیم نرم الس اوہ ای مش وم

 ا »زر طرا اذ ناب تاون کنی فا روا
 جاور ماس ےک ر روا تحسد سیم السا بنام ات یار رق

 روا بسا تیام وترورط ی اار قف تر طاکن اک س ل یاد کت ام سا انا اب
 تن توس اتمی کا از تفت ےک غ نت ضوض ا اب روا می اور حا او یلوروم

 جار سل 4 لیہ ار مرا اڑ بسر ےک نر اکے سو ی ترک نکی کک

 یکت اب سالدرلع ا رم 2 ںیہن یب 2 هد بز ےک نمد سرکل اجارہ

 3 ا لاپد روا یت بلاغ تتوب سیم سلاد شم هات جو

 رق شر ل 2 ی کن قلع ل باو بت کب لصامں یب

 بن جو لاو ید ۱

 ی ا ک7

  ہیوم اب ےس تب ساک 2ھ لگنا تبَ تشحی نم سیار وا نی

 اوال ںی یم اش ریل ین ممی لتا ووم ۔ هنر نالا ےس

 ۳ 7 ټر هپ مم و ھٴ هاو ھ ہ



 پے ےس”

ref 

 ےہ تربت 2 یاس حرراساب بر تم رک ت ردم تود نا “آج سیم ےر زم

 نا نوتات ع ادر وا ناموس ںی ےسر کی کرے یبا حط س اردا ےس رر
 ے قلعت یتقاو یراہ بک امہ ۹ اس ےک ںی ےک یش س وصت

 ال پر سیو ےہ تر سوم سا السا

 ہن یم ںیم نص سیم ایت ست جم
 یون ف کیوبا ترضح ت |

 ازم نفوس قع لوصا ی فرق ۔ا
 ۱ ٤ ۔ ارس ل رسوا ناسا رقت ۔ ۳

 منم تیر اداس ۳

 ۱ _ اوہ قف اوم ےک یجرش صوصم کن و

 سم انس قع کس لو - ۵
 ےک ےس قہقح اس ےن یا علی ستو

 od ںی تیس لراس او ی سیب نانا قسم ےن بسر تع
 _۔ ےہ اتم توفت يافا کس کس

 بات 70, هاش ترضح نایناععرم انا بسا ۱

 ۱ )سس یر ںیہ ترک یب تام ایہ سا چ ےس ںیم نفی ٰ
 تب یار تا لئی ےس ےن لا

 1 اف لو ہیلع دا یلص نکا ویر + تنم سا ارش ؟ بحاص ماش ۱

 دوم سلپپ لئ اھ یس ست لہ ام ال سس تص الط نالا رس - 2
 ولس هل ای هيلعےیا یلصلنا ل ی سر یخ 2 رع رخ تم سط نیر و ۔ یم

 لا یو ملا ساب قم خا یھ ة تيتا قل رط نما ےب اونا

 ` نم تک نی نآ كدان ی بام او عیراضبا نامز ق ثَّ تک
 1 یب نا كات د نج و لس ین اب ومَا ء1 یگیتاٹا لارش



. ۲۵ ۵ 

 سا _ےس قلاوم تہہ وروا ےس حل نیت ںیم ین بسر ہکے س

 راس ب صا ےک ساروا یاس ای کا £ دوا رم کہ ب ےک ونک لر ط

 لوح ںیم نوجا رہا فک را نجی لڅ یر هو سس از
 کت اذحا ابف ناریل ےک سا ےس اج کرا تغا ےس | ہوم تش سلاپ پ برا

 سروپ ییا یہ تہہ گویک۔ وه ںیم ٹر مایع ج ےس اج ین اشا لک

 نا ینروا کل ین ایی سس لوصاے ج اصر وا ب حاصر اما جس

 : دو رورط تاب اک ا اوم لت طعن ا یھ احاروا۔ےہہ یک شک

 ےس یس رر

 -هحس ار را تر کرد فر پآں باش سیا

 د لوم اش ترش بو روش اہک بل کی سکے ےس ںیمہجارا یر سام

 حس تام بریم

 فایر
 7 برف تب دحل ا عامل نِماون اک ن ذاا نفس ا عام قلا غولجا ت
 گیداسولا تی یفنا نوت لی ق لتا هنع تک

 « ؟نح ته تم رکن او هت اشا نمی

 اکرم سعب تیداحالا ضجا رنو دیج لیوان هی ۔ هلس

 اهم لا اتا نآ سس املا نشا لول حمجص شیب نیل

 ةع الا دیسک ملا << جت کلا ثسدربکلا تبدیل یھف

 ۱ ( موم ید دا لو ماش تص ام یش یل اھچا اعط نیلا ضو ر
 رکی اف ںیم نیم تل ا لوی سیزا ہدالع ؟ بیست یت یف ا ۔ یککب ی هل
 بیا لک لن پار تل وم ےس کپ در یک نفع یش رکا رتصحےےن جر
 “کے راد ںی بیس نور نا نداری د یار ےن پر جر اترا ایا آق لعتمےک



Fay 

 7 ات ن وج کیر ات کرم بیت 90-7

 تیس او ےک نور تس تم باوا ےس اکی اس

 الع ےس ںی اک ایک لوک اےک میل ما السا نم صقروا فٹ السار تم. تس
 فل رلوحدامقتسيضايیملسنایلادخ تستر

 ین اماں ینانطگ تسم ۷ت سا وارا ابتا ایلن طاطا کام رر د ےس

 تار ےگ زیلعتزا تلم ۔ تاب بری قت آم وو رگ ل
 تسا تب طض _يلعا ۶س ۳ تستی ا که ر | امآ وار

 ٠ شد یلقازا د رر۷ رای نو حس لو رب شقا
 رت ظو طح ناش ز رب اتکا < مسکن اما راجا

 تسیدمرواآل زا ںاکاب راک .تنیموروسف سو تیابآل قع
 تک ناقص اپ لا حر . لیس رے ناف

 . ار اک ھخےک لشلرما صرع امہ تل توصوہراعدمب ےک سا
 ٰ نام یزار شم مر شصت ۱

 5 دنا یا تل ےہوہ

 ٰ تشضار ںی راک ام رب بش

 ٤ تښار تس سر راو تار ےل

 دوتایی ات بصاص بوم یراق روع با

 ناش یو اجا ل وخر لص ےک فردا تاک اھت ام یاد ۱

 ملا کس ام تا کنترل  س کر کیک

 1 ایل وم تس اال ۲م ژ ومرو راسا هس
 ۳ مو .  ا 2 2 ۸ 2 هل

 اب بم یر ات وم تم دل كو ريلقتلاوو اجالا مس .



F44 

 نیت اعےک ن اتسظدنہ۔ ںیم ےئ رس یل اش جہ اوچو نمایرارنشب و کارو
 کال روا تاش تک( f ر و لوا نام ای لا لو اصوضخروا

 ےل ےک ا قلی ار وا ےل کیس ار وخ۔ ںی الو رای رور اکو اما تا تورا

 ےک دے یس سسر ای ےس قفح سا یعیکوا تبسر مک روزوں ن عراق
 یو رجال سارا یس کک ٹو او ہیلع ٹراول_ و طلو ےس موساادو یک ںی سراب

 ۱ ۱ ۔ کر اقا گود مار هل سر ٹو لو م داری

 ےک تب ولو ہشولعلارار نایت اپ ماتت بحاص یر ایل کت رایعالاپ ہری
 ںی تلر راو یم ےس سارو طسر تج از اجرا اکی اکر

 ےس صوص یہ اےک « تا و توت ر اا 7 اب ترضح صو ۱
 ھ٣ ر

 قم ام تام تا یھ اسرو اک 1 ریلعتی تن یہ لع ۱ ررر شيال ا ا

 نقل قیا ر یتا یاعکر ر کل وک ارز سا ی فسا ملک
 ۔ےہر یب قمر توام اس برس رعب ےک رم ول ار او تلعدپ یک سس لگد

 رح ایبٹ و کو کے کن ات ریس عرض سا۔ کسر ی ریل ی قید
 ترط کرو لد تمنا یکن ید ےس ا ںوکول ےس ہصلبرڈ ےک لتر سیا

 نا ښوہیقر ہت س ارپ لانو ر کد یت تیس کاں یم کی کس حر قطع لاج اک باکس ےس
 رہے یکم السا یورپ کہ ید اروکی یا الا رس قنات اک

 تا مد تاعدب کج رط حرط ںیم نا ےس ںیہ ۔اھتر نفر ملک او سب
 ۔ںیتت یک ر

 ۱ ميوه ۱

 ۷ هه + هل

 ےس ضر فار امت که یاد تاتو الی کب سن تا | و تایم ی

 هام بطر یر اتالم تصح الط ہیلقلاو ر الا - هل
 رور لع ر صا اند وس دن 2ص تیم سا - ےل



 ہ٢۵

 ترا ہے بدم يک ےن لک وری یر ما تب
 مه بست یم قر سا یھت یا لت انس | مرد اص فلس اص لس

 تر ام لس حرص IES 11 کیک
 ر ترذعن یی امت نرود کس ےس واک ا 7
 یسک یو ےس تایاشہو نو د لا بیک کای ستار را ےک ھیں ا یلص

 لس سا سنوات کا امد ام ےک ےن 727 وکی شا خر اج ارو ا ےس رک تی

 1 7 سائمہ درد اهکرت خیر یاب ےطٹیکر وا ۽ ری

 ىع ام ےب سر یر تد اش ای اس کک ٹرایا

 ملل لا ابا لس بت ولی دا هام کم
 لی بانی اھت ساز هاب | ےس رگ۔ ےک لک ےس رس سایت
 روا اں ودول ا قت ڈو تلاع ےک تاواترا اےک ےک واعر لا کلا لوس اب

 i) و ۱ مر سا ریت رس او ےک ساروا ایل لا
 ۱ صدا 2 ےس دار عر وتو ی ابا كس ترضع مالا حس ےس ریت ۱

 رنج لس تک ایت تراس مچ ام ٩ یبہ دم یف تب دیا

 شالا عامجالاد هتسلاو باتا ثلث ع رشدا لون ی د

 تست امام هل یق یل او سایقلا عیاردا لصالاک

 #سایقل ایلا حت يد هنووشدا نمدساو

 بين س ندا رر ت و ورال

 ۱ ۴ ںیہ و ۸ یک اپ اور - هل
 بل وص اک ت یارک ےب - ۔ رت ص او الا بک وہ ی کی زا - هک
 دروس نیک گی . سابق 5 اتر سرا تما ع اجا تم با

 - ںیہ تدور یک لس اج تر کل وسا یر ہل



۳ ۵ ۹ 

 پت از نالعا سوپ بہا شے اے ےھت ارق ن تے سض
 2۶ لر 7 لا که مم (عئ || در نم نپ پآن یمن یہ تل ےک

 4 لایان ےے راک ا رو رنو تصح تر وا اپ ید لا یسک !مصعل |

 یو ےس سی یت زی سا و کس ضر ا حر نشا ار لہر وحل

 الو کف ودصوس رش سمو کس اجر نفوس اکا وم تکی او نط

 كس | لارو 5 ےج ام ےس ےس ککس ٹیک مکی والسا قلع سا ۔ےس ا ےل ےس نیل وراپ

 نان کس کرب کس ساید ایا تایر تو تاک کک رت

 ات اک ممی ےک ںو اراک اتے یکن کک نیب ےس ایر سی لصار کس نی

 نب نام ت لغات رو ۔ ےہ ۶ وس تا رفت شاہصو تب اح یک اسب ےس

 جهل ےن رک راھش تا تاپ ےس کر ریٹس ولو تاچ

 SNS ییرمال لوس رکے رد یم ےہ رک و ور یت غارت زا باکس

 ۔ ےس ایل هام تل ار انچ ںیبتمحاضو یک

 ۔ ںیم ترک خلع وو سام لک وطنی تیقنحیصا
 امین عن نما تر ضح سا جلال ی ےہ ۸

 یم اما« تم سولو لا ااخ ںوررگاش ش تکاب او اضرا ےک لع ےک کر ق وک

I O / 

 ےک نر ین تی ی ندا ےک باس اسم لوٹ کس نایب ضلع

 لوس ا ںی جفا انا لن کل اتکا
 هم راس ےس اج نار ابو ےک اسکی حج ککں یہ سیما

 4 سیم مچ تور را ۲

 الو” ترضحی خرما تر لت سرب یی بہ سو ر ۔

 کر ار لعل عا الو ہمہ م تب ی لا ر ہل



۳۹۰ 

 لع توت اه شرع سم ےر ۳7 ساب لور لوس ا ےس ا ییا

 و تک اما تقی ر دم دیس عی ںیم بروو

 ۔ ےس ابو قق

 لعن ® یک دمترابع

 -هنخگلا_ رج گا یی عی رک | ھل یسر لع یلص ر هک دم

 ںیجن ںولمما اب لی - شرالاو توسل تاریم هل ی ٰی اعت لوق 1

 لری رو ارضی مو تسر عر وح یس اما لوص

 ̀ عاری و تک و قلاط ۰ انا ید اج ۳ می ختم بد تلخ نا

 ھ۹۳ ؛ےاغا لو ال ایراد ه شی رطب صا

 ۱ یت ےک تنسرو هان ارق عا ایا فاکس انور لو حض کتب رسم ها

 کس گا الساد

 گرام لاف اِ 2 ساس یا اح ترار ۳

 ۔ےہ تم کس اناج کردا ےہ دا نیل لنت
 ۱ ور سنگ او تنس حسد سا لبا چٹ را مس
 مدت ی لھ اع« ل اخیر ولر ر ٹاک ز صا ریا 1 نم افن ۔گ

 ۱ ۔ےہ یزالانوہ لضخ حر اف اک تیرا

 تر ایر ہر ہد نب اپ کل وصال ہد نیل اره ارش نکا س اا خرا ۔و
 ۱ الطیب ںیہن کس ا | تاو وو زا ے اس ییدرک نیم اس که اد ڈولعل ار او `

 دال ناری تسدن کن یں لپ لوصا
 ۱ 7 کس اول فرض ےل الا 2 وصا۔ ٹر لد ناراو وہم حا جر ساب

 دو اک هوپ وضاوب تاچ اگ اس ےک ول بم یا

 کک جد شیپ
 رہ زد نی ادعا



 ند اح اور جت

 تار حساب و بیرت راے ےس وہ ارس چا 4 ات کش"

 اطا دادام یس لکل ؛ کا ا ےس یک کی فر مس ر تق عاد ت اض

 با « تیا اا ص ام یکے ن هر زار انار وا تیر هار گیس کل ا تعاد طور

 2 از تو یکے ےس سوار | هم تس وے هتس یس هک ںولیصروا لا

 تمام من دم ۔ی رو ٹ راپ س و بو تقال ےل سر شرق زر یک

 لتر 2 ا لو اب بس ناروا تیا ور رکورد
 کت تام تمل انہ ناس روا روتر روا ظن رطل رص

 وکی تما تسنیم | تین وانی ریس سک

 وہ سین صحت کلک نیہ سم تایمر صو دہی ان لوک اکی
 4 بقا ایز تسنیم هک

 بعلت لای نل یرفطصزاشرا ابر ع روس ترا

 طب سس سا ار دروس او ارس نص ۳۵ نو ےس ااو ر ر ۔ هل ۔

 تبرد زط بییع ار الہ الع ےس تول اتو نیر کسر امیری هل
 سار م بسی هل را ےہ لم ق اوم ےک سا روا ماکو حمل کس رک
 رج بصل کز ا ر لعردا لپ تراعلو رولصر و ارج امو لاو. سہ کر اہے کچ

 زانی تا ےک کرج سادات رپ سا یک راو ےک ای
 کل ارواح و ہراساورٹ میپ قات تم یکن ھی 2 نا ایرو رل امو

 شارو رر و نک ارور وا لماکں یم تست 3 جدی و

 ۳9 کک اکر اروا کش ںیم تاود صاغ یکم ار جولص عب ماش انار روف کت تشعلو

 ۔ س ےہ توش تملک دل یی نس ۱ لع ےس او یسا۔ ںیہ 7

 انکار وتی ئار اعتصم الم بوت تپ

۹ 



 ۳۹۲ اڑ

 تلا توز لوس کن در دی گر لرش سم تری سما ر جرظ یس

 راک لا اج ایا دما قانع نشت( لد اکا نک انہ سیمی چاک

 اکی قد کت هاو شکم ندا قوق اھت پ مد ۔ ےس اناج نیم
 رمو کی درایو لا ںیم نا تیمزعو تی ید هدر کر اعر اد ورم ۔ ںیہ
 يزد سونا مزه نیک رب سیٹ ڈانٹ چه یک
 نار مو شرا ٹداوجر وا ں تع ےک ا ٣و ۔ یس ان رم اعظم ےہ ےئل سک ۳

 سرزمین ار فر تاو شو ابتر تایم اوت۔ ںیم تاج ہررصاق ےس ہنر ترا

 یراق تیرط کنم قرار اھ یکن ا کی ںی لن رٹ نر
 7 قا 7 اس تایح لت ا

 تسا لورد روس ا ہل رو

 تسا ںویم انچ نامہ اردا سرچ
 وا تس قحح اانا حرش ہیک

 نم ں با تس لوک بوک سرک شر ئی

 ءاضتتا سرم اکی ابر تک دب ےک ہیلع را لسد کر وضح شل
 ےک ڈر اسم تسل قر وا تہ ید دو رش نیا دارو موسا ناراغ ار

 تن ین اشک اکے نی تاک رر پیاو شی یم لمعن ڈیم ام

 لب تابز یر ےک سایہ لعاب نور تره
 ۔اھن السر قلی انا سینا جاش تخ ےک ےس رسا نانا ده موس

 نوار از سم تجار رات اص خر ایج عت قو تل تیر گ

 وکی ب پ آرہا کت بد ارب ےل ںڑگب جددا ی پت یر مرگ
 'ی سس | پا نانع کت فولخ هل ںومن؛ بب سم تب ب تم

 ۹۳م بحاصیرررومیلع ابا ےس ر تصم “نہر ےا ھاو ہیر ر ۱



 ا

 سپس لس ےس ںومای اکی لات تاس ات روضه کد یار گرم یر ی زا لر ماش ترس اسدی تن گرا
 ۳9 لی یکی 12 کت اعرب و تا تب

 کز یا هد ی کلبه! ما
 گرم رب ۳ کیوسک یدک 4 بار سا ارت نزرلپم یلدا یت
 ںوہ اگل یا داتا کی سنا یہ انار ترضح بام ان برج ی لع بل یں مقر جلو | ےک ں رکا دف ےک تار یو ماد باوا نیب تمیم یک سا ےیل و مور لا رم نفت تر
 سرور _ پآ۔ ےہ پل زا یل لد تاج اس کسی ںژروہوم شوق
 ترسم سم ال وب اد سس کش رت سرم تم اي ب ھر وہا نما باپ ںیم تصل رس
 و ا ےک جر ۶س ی هک نش واب ت آر فار طا فن
 واز دیو 7 طب بس نواح زن اص آرا سا ںی سد
 لس لاس لیگ کا نوا تول ماوس ایدی رل اعراب
 سا اوٹ هز مر تو ری قوم درکی راج اک بس زا مدالع 0 «تسف لک

 لی رز ایرای ایل لی یں یم کام تاب کایزد هلن لوددن
 سلیم وس ا ای مار کت اکو تاشو کس یو ہل ترضصح

 یاس کا | تانو سه نسب نرگس یی ما هل
 مس یہ اے مس به تام ھ۰۷ روا گر ماد لی ا۵» قنات ال۔ قاب تافو سا۹ روا سرب اچ سی
 م بحر یدردرم زار مدت صھ عم نر ےئایجاد جد هر گن ذوب نیم اقا. بوتان ںوراچ ےک ئو "وطن ریٹ



۲۳ 

 وم ےراہ تڑپ میپ رکی ای قوم سر

 3 شم تی

 هیتر تم کل ںی ب 1س ںورہ ار اک یدک بار

 .ےت صد نا زا ا تو لار نام سیل ار ان

 0 امن اساس وا صوص ا 1 نس وار یکن ون سه رر کای

 72م اہلی لک ادا صا یک نر اشر ےہ پر موج اب 9-0

 _ پے صسالغا سز ےک پ باس ںیم ےترک بیات مش یش
 ۳٣ ۱ نیل رقم ییا کک توکر لب بیر ست کک

 نا کابل ادا ضلع نم ۲ےک یت نوک یخ

 ۔ سر الی زاب یر هوس اث

 تيم سوپ تا

 رتی کلا ام تار ارور اح یے یرسص سوم جر لس اما امام کام و

 ے با ذیل ار ر ےس طو لتا تموم ادرک ی نافوط ےک جلا عا

 ا ۔یدرکت قوی ےک مالس؛ تج جلف ل اوا الصا گم نز قہ

 ٠ نیغ لاتو

 مریم اتم ریت ز لا ةا ٠ ريا لسالا رو سرلا کی ۔۱

 ڈا ہد ب6 نا تاک رس( ہوس
 -تیقشلصا پ نارعلا ترو ۳

 3 عطو ۔م ۳ ی لع ۳

 ترش کں ی تایل مم . السا صارخ ٩
 er ۱ ` لیقت یت

 ِ ر عیار لب 5 مم ال رس ما



۳۵ 

 ںیہظج ماما ناشر ںی
 یب ایسا حر ۔ وہ ۱ یا علص فک 4

 ۔ هژور فسخ م 5 زا ریست ۱ ۸

 نا یک ژوو روا یش پھ ا۷۳ ا ١ ان ون مس ۔۷]

 . شارف ےک ت روک نیس ۳۲ نانسی ۳

 ۔ یو ثسراصار ص تاک و ۱ شکاف گیس داپ م

 رر و 7 ۱ رم 7

 - رکی کل م ۱ نرش وص ۔۹

 ناتا مات. Fr مین پا تاب -۳/

ppےس ت آں ویکےس تیمار سون واسم  

 ےل و بت املا
 -تاشامنا د

 ۔ تادارع )۲

 .ضلارضو قوقح مر

 - تاسارخا مہر

 میسر ح هلمصا مر

 ۔یرادیہ ماغي مر

 تارام ا

 : 2 من اش ناب ارا اقم وسا نوک ےہ تماس طف پصن

 ےس کل ےہ رہا

 e ےہ a al ےم یم ARE ae ےہ

 ہو و ےس لس ل 2 ہے
 اس “لف مو ہے
 لار من ہا م جر خا) یهو هام لی ن ہی ماسال ںیم ین 7



 با

 ال ےک 2 الغا 7 ۶ 1یک یس اس من لار دا

 کت سارا قاروا ےب نآرض ا کن رار تاج کی انا لش

e۔ئراج یب نان اند مرد زا اک ت تفتح ساروا ےہ ایر  
 وا ل فیت تا ماتی انار ضا تارقا لسان حس

 5 ` ۔ے ناشی ز زا سمی و رار وا یونی تام ]ساک ام ب

 fe ٹر ات یہ ا کت سرخی ا نارق ےل رج اہ اع یل چا لوم ۱

 رس راض زا حب جاہل و ما کن 2 ےک ر رک عفو

r 9 4کو ۱ 7 ہہ _ےھ و 2 سه 3 و سم 2  

Eki Ei7 فن[ هر هوش د € تمملا هو دولا  

 ey bE بد ٹک خرم دحآ کا ہیر ۔ مس

 ۱۴ ریس کن ۶ ایی اش یس یہ تپ

 مو ےن E ےہ 4 فض

۲ 
۲ 

 رو ما
 بی سس لاو 720 EEE ر خلا

=~ i. 

4 „Saints, e 0 martyrs, هد ۱ 
۱ “Sheikhs and Qutubs ۷111 reap untold 

. benefit. 234 they will send لای 
(God's E the Holy Prophet! ۱ 
The only reason why man is cons tantly 
réstless and goesto hell is that he: 
has no regard for the. Prophet. ' 

(Cur mana k founder Cf the Sikhism) 

Muhammad ۱۱۱3 Te ۵ ٦35ا of Quran Dy 

ohn Pavenpy Nt E .-ج) [ 13 5 

 2 ۱  ey ۳یک 7 تاک ا
 زس هوس ا ٥ د ن ا رک نا ركشا ہمہ هس



 و

 نار دلاس

 لوم س نوم لتا گرل اسر کیس مان نو نارقلا ةرو وس
 زی یب ےس لف تساخ ںیم تو سال ےس هرطق کرسی انا
 هستم یتیم قا عا تو ےک تیزر داور ته
 تم ہوا تیبا و ےامرش نایب ںیم برواس اڑ یتا ترک تیب امخ انار عام

 کو ود۔ سوم ےئایرف ٹکر Şetterself and ۵۷ ۶ د
 - هو توحد کے اسل شا ہفت رپ بق او ےس دوا ساواک گاج

 ےگ ام روت دبا عا او ید یک اک ما کت یک .

 ا انک تین سدا تیک و قررا ساب بانو ل کہا به ۱
 سا ےل سا هل تساوی ( تیار توپ ںی ٹی کای یم
 ہی ےس ہت ےل یک کد ایسا ےس کہف لوزیچ هلی صاضتح“

 زور ےس آلے سیم ےس ک اف ےک ام ساب سرت شو
 اء ےس ٹو ٹا الا مر تاک کسا فالخب ےس یاہو ا

 ا لاب اعر لو ےئتاوکس اد سمت رسا ںوتاپ کل اس ایل
 تم خاک رو ںیہ کس ا یوا ںیہ یک نام ام تا سا ی
 ۔ ےس لیتر یک کروا یارک

 بوت نیست ہللا کذب 4[: اعتهلوف
 بحابع ںیم جاکر وا سیا سی ةتس رویہ کر قالا پا

 مک صبا کس اروا تس اتر خا نا نام ےک نیت ترسیص

 فرات کے ڈس نرمی تو
 و ترمح ز ّتصم الا نآرقلا خروررلاس -

 ےہ ی كا ر ر ر ر ۳ , ۵

 تہ

۳ 



 دام

 ی ارام ےک مے کت ت برا ےے ولا سا بج ںیہ ے
 نآ قوش کن اوب ں یہی ب عام عر رٹ مو اب صحت اس

 کر روا ےےر رت لاوس لی e حت و حرضو شا شیر کنار وا ےب تک

 یاسر اد شرک سی زوا ےک کت < رکن ا ثیعاب ےک شہ

 ۱ هک ناشر اکرم ریس[ نآس یر تالا رت نا ںیم ےن

 -7 و ںی لسٹ فا ازایتسولارب اے دار مہ کک س

 ۱ سہ ےس سہ ۔ سم ے ام تحاصو ترقی ایلاروا اور ۱

 ۱ یو رس ےک
 تر تم ےس نر سنی ےک ےن اتر اٹک ہیک سد ۱

 رت اس ےک سرو تست نس نایاب الا سیا م م السا را 2

 ورا تنم ےس اجر ع ت یے ہت تی سرک طاب نار
 ور تشر رپ تا نام 27 ےہ 1 ارو اس کن ن ارب

 ۱ کیم نیت یتیم اول دو

 ۱۳ باس رتن مہر وار اس پا ام ۱

 ۱ و 2ر کباذقزیگ : ها ترس

 نرو ره ےس رو
 لس, یک جبر کرل ئای تی یا مو ےلئاباتم 1| یل ىق  هلس

 کا مو ےک رس 7 صو ا ےس ہود ےےا ےس

 دص و ۱ 6 مسح ےگ ےس و اش ہے ےک

 هو شو یو صد 2--707

AS ورتب ہدوسر ٣ ۱ 

 سیب مات ب۱ یکی ترک نم نفعت رٹ نا اوست زی ۔ ەل
 ےس 1 : 7

 2 لب تيد لب نا ےک هل بم 7 مسامنررر روس ولع

 رر مج اش
 ۓ تا لح رسد ییا رح جوی اب کندی

۱ 1 3 Ek ظ 

2 ١ 4 
R2 ۱ ۹ 

3 

۷ ۷ 



. ۴۹ 

 ضف تعافا یکن دلاو دب ےک ارم | جست

 تم ۱ - ےک نشان ےک
 ضف تڑع کی تم ےک ں راو ۲| لاک تس ںواد بع راک لا ۔اوسا م

 ےل تک ۔ ےس ےل سر ےس ارت باک

 . ےک تیک فاناراشاو تاواس ا درازا و ہر اکر ںی تامح زرہ ۔۳۷

 ا اک ا تشارو تیر اد خب تے ےک

 اما

 اتو وش اک ا تیاعایکر دون ۵ ےس گدا ترا ۳

 توت یر 2 تم ۱ 2 تک یدوضهداز

9 

 کارش سن ست لول 7

 تن تولز زر

 یابد لب یچ ں ورونا ٹرک جت راک
 ۱ Atlantic to ٤٣ GI1bbon says, "from" ۔ےس ایک

the Ganges the Quran is acknowledged 

the fundamental code,not only ofہ۶  

thecology but of civil and criminal 

jurisprudence and the یج٦ wli.ch 

the actiors and the property۱۱۵۵:۱۱۵0  

of mankind are governed by the 

immutablc sinctions of the will of 

۰. 



 م۰

Qùran is thé general code ofہوم  

the Muslims. A religious, Social, 

Military , Judicial8ؤ ی٣ ےداھھاھتمت  

criminal penal code; it regulates . 

E from the ۰ ‘ceremonies of 

۱ religion to those of daily life, from کک ۱ 

salvation of . the soul to : theما  

health of the ‘body; from ‘he rights 
' of all those of each indij¥idual; 

 from morality to crime; from punish ا فلم ی 5

ment here .to that in the 116 to 

come. (Muhammad and the teachings of 

Quran by John Davenport.P. 5o0’. Jî. 

: In the sixth century Muhammad appear«. 
  ۰ ۱اب

‘and extirpated idolatry out of a grea. 

 part Asia, 712 and Egypt; in al1 ٭ سر سہ ھ6

  of which the worship of theوصف

one. truce. God remalns. t0 this day." 

{Muhammad and ene 1 01 

Mavenport. Page No. 50).دن ۰  . 

 7 ]ی اس تی سا کس ہر نم سا ۱

 .۔ںیےر شپ سکیں و اشتر ۔ںیم ے تری لاش و تر شم

 تن تو عرق توات تو سہ اروا راس« اسلام
 تلے ے شعلہ مری ےس لریثالغ اب ؛ یر اوت ا یک ئاب قلی رسا تی
 N RES انچ کت برای تفل
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 دیم اص وا هل ن طاب یر ا تورا ونڈ متن ۷

 بس ل اور چور کن و ےک اوم ترس هر امام -

 سوز “روا ترس ہو شا 4 ا نویز ررجومک و لس ں دنیا ٦ نآقلاب

 راس نو نیلا یس رپ ی ےہ در رق ن ماض اک زار کی یاد وک
 ا : سل یی ٠یم ےہ ناسا بر ںیم یت )ا ثمر یر ر لف

 تاوص حراجاساکر یک لوس کک آے ہم ہک نرم لر جول

 تا ت سزز روزہ یف نا شیپ یھ کوک دسر همی
 لارض ا.ه مرو ٹر شکن لام: ررر کز جات

 کز تس نیز شرا ےل د ےس ہا ںیہ اڈہ اش
 روم الاردا ش احا نام Ur) 676 نیس ل دا؛لار ےس

 هو زوجت ل اک دوار یویند ین اشا ےس یار اما تلا حرب

 نت ےس 2ک اف نوکر ازت سا
 یو

 ` نرگدصقمملاس
 ا اد

 دم یقا یھ خل یدک ن ارشاد نا ۔ :ی عت آیت
 رک ےس اکر اش لع ۷پ آراد ہی مور لم سا تر نت

 ج0 00 0 رک اد دیلی دات کا

 طا ہر ےہ تپ ساروا یر کل رزم سیری که توام

 کا حد اب ورق لب ما ےن پآن وی. اف ں ایام رم لیپ اس

 و رس ےہ ا تخت ےک ل وا یک س اےک پز: امت يک شپ ںیم
 ابا رحمان سس کیا ںیم کم قش

 روابالضنو مع ہریوب کت قن لس وکی ید بز دی



 ۱ یر

 لر اساسا بیک ناا اما ایر تستر

 ڪج ت ارتعا ےس

 ۱ ںی رخ در و تر را ما
 ۳ 2 مر بس ٤ار بو ےک ا ٤و تنروگتسرولر

 مانے ےس ےس سور ترو“ آں ی توس تلت عر سی ۳ نار افا ۱
 ۱ رب لامعاو تسایهچ؛ تایم ر ارت دف نا جرط سا یو

 دی گر یی ےک ںی ں ایا سیا

 . ۰ اوم ںیہن ارپ ی سروپ چقد
 رب سر سو ف تشاو ار : سی ےس اد اشر ار یل یا

 ال یش تفرغ تب وج شااس کن انکو سرکار ورک قبل

 ا اک ت انزلخفروا بتن اھت ام ناسا

 ٰ مت نس 71 70۷ نش کت س اروا ت"الن با

 یار نا سس سیب هان همش لایت ئاک س

 ےل ےن ھچک تیوب ص کس ت سارو تس ]ترور لت یس سا

 ۱ تو عرودع ںیم الطو تا ےل خر لخت الماس کک کام

 ۱ ہی ت امہ سیم تای ایس ت اراشا ترام ب نم ےس وایت ےس

 توم لہ ل قرص سٹی سود ت ںی غ ےک ناپاک
 طے وو اک وف مر لک یلص ا ی حب ر ی لا: ںی لھ

 کاری رقیب تلک ا فردا ری ود یکن اشا اوم

 ٦ ۱ مس اکی اسرع ت ایرج رهن

 ریل دیاد 7 ۱  تاواوتعا ا

 ۱ ولرم ص. ۵۱8 نآر ی صقنمل اسر - هلس



۳۳ 

 تتقفہ قالغا -۳
 . تابداضما  ب ہ۸ل. ۔ ۵ث

 ۔ٹلاساسسک

 ۱ ےن ا وا ت الح 11 تورم قر 7 تری کب علب ا ۱

 یکم یت کی عد رب یس ر راق ۷ت حلات یک لذ ہیلع نوا او سنا
 ہوم ارزی مم سا ےہ ارض ۔ںم ےل راو سا ےس ار ار یک ور ٹاور رج

 شانس ورم کن شو ولت ول امر ارود

 رو تام تاز ا برع لب سم لگ برس ےک نم ہر ووم ےکرر 5

 ناشر سا کک یو ہیک ی مصور دن ےس یوسی دس یں ںی
 تاو ایا اہ روا راد ایپ یک شیش ےس رھا کب و 2 2

 ام بروا ل سرا کن اروا س یمن اس اے ٹیبل ام گنا تر 0 ادو

 تراب ایر مامض ےن برع ل باردا ےہ قب توکل اخ ےسراپ ےس سا
 گور ںی سای و اوہ هان اس یی ےک کو مزا تط سی ےک

 ا | وعل او لعل لوصا ےک یر یک اروا ترو ت ب تل

 سون ناشی پہر اکر وم تم او نا ےک رب نوت

 : ںی تفاروا تر ام ےس سرب تمہ گو و شرک ویں ایامنروا حت و وک

 تار کہ روا اوم قرش انتج اوس ی اتتا نره کب رض یا اک ں وع

 “کل صم نہتے پروا لا

 (- قرفتسیسیسزڈ وی سیٹ. شم اب لاسر لقت ۔ ہل
۳ 

 من لدا کز کارو - هل



He 

g1 ریست برم نم 
 ’ one of tHeهو یه ها هو 1 .

  heroes. o hasںی و بو

  the world a religion withoutہ٣ عت

: priests. Islam abolished infanticide: 

“n Arabia. Islami amphasised: the great 

۳ qualities of faith, courage endurance ۱ 

and self sacrifice. Islam moved out 

with its message o . Allah, the 

Rehman, the merciful and becamé the 

. torch bearer of cülture, civilization 

` in Africa 3ص India, in central ۸538۰ 

ûn نمره and an Persia. At a , time 

when Euorpe was gin darkness, the 

‘Muslim scholars in Spain held high 

. the torch of science ۰ and literature. 

They taught medicine and mathemat ات 

Chemistery and natural . history, ہے 

Philosophy and. fine arts. And 11 25 

  exaggeration to say hat Islamروم

0*0" made several contributions toi 

the thought and life of India. Islam 

. has enriched the arts and architecure, ۱ 

  poetry and Philosophy of 32 ۰طه

.. 26 Jaj iS perhaps, the ا ود 

‘architecture 1 the world. 

 ۳99 ۰ 2 ان تی و



۳۵ 

 ورک صبت حر شد لپ تاب و وفکر انار قاالوم ازای
 ان و یراس ےس نیت شیب ا ےن یب نر ر کل ب ترک فست

 ےہ ای اہ رش ہرعواکت ساشراپ

 سم نیک سس هر کوے او ںوسر فل دا امہ کس

 ۱ شر اشد دعا کی یم کرام یر ند روا روپ اشیا ہما بروز

 ۔ ںی ےئارس نم کپ ورد ری یم ضعلدوا ںومھکلوہ و ےک

 هات تبسم ارش یارو ر ںوتحسر رایت یک و لر تام

 . ناعب نشر شوی نانو رش وار خروار زا طا ٠ ہی ۔ ےس لد

 ذا ےس ارا اص ےس یک تس ںیم کس اروا ےہ قم سم پآ

 ۔ حس لر ت انس یت نوا سم ترک لق شاک
 ےہ او نیر نت قبح سارا ا سه سا ےک نمنعمہےنیا ا اوم

 4 لی ا انک ناغس نال فنر 1
 ؛ بت ھم تو ماتا جسکی تیر رک ریو

 رکن طو کت ناشر یز ایسا کں ارور تس اا اروا تاعت

 5 بیست

 طظ قحا شوی یکن ناپ هل قمر لدا یدلایش هل

 (۹ تیا ١ تعصلاهروس ر هَ نر ا کیک ےک نیز

 ا نإ ا مصتسلاسر نسلی ۳1 ار ہور ی ؛ رل وکر ۷: ل ا لو تو سوم ۔ كس

 نت ر ں تی الف ميز وم رواش نور نانسی ۔ هلع 12

 ۹ ربط نا ماع ياقا لا دوو تتل ہا: خر اروا ن ایس "

 ازا یک یر یا اتد یر کی گد ایز ور تن کام

 ۽ لفو کاک س ںوترابع نا م یر وہ ال اتالم صم نقل اسیر مہ ات “زا

 ( ستر شش ںی ےس اس f یر سو لو نمک تو بر یی نیک
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 رے لیوط بم نام کن زارا ل روا له نود
 بهم قم ناتتساد سا تور ںوہ انس ےس ابا یر
 اے ارز یس 70 امن ا ےس تار کسو ناو رک س ون الم

 ری تے یابی ےس تیس یی زا جوعا ودوآ
 ۰ یہ کمان کا

 ٰ کپ یس رو لر یس بی ہو
 ۱ ا ee . لارض دص رش یکن ام ںی واسو۔ یکی ین

 ۱ هلحاتدلا اتنا ٠اسد سجا یک بنت ںیہ یم ترا

EE۱ ل اقر تروا نرو, واعر لاصار دابا قادصم ارو اک دس ج  

 راضی تاج امن 6 اار وا لصصا۔ ست و

 ویو هر , ہہ لت ام نالعای باش بیتی رب جر

 هو بش اد یون حب
 ۱ یر خر تیم توعد یکن رقابت

 ی یا ایا سا توہم اش ےس ہیساھع ےک ل اعا

 ۱ ےک ت اوما یک اار وش ںی یر درک وس کیک
 لقب نویز را وا تو ادرک ی 627 اہ مرقد وہ ںیم تر کش یز اھشیورا یا ۱
 لی و تور لوس + از گن رخ ن اشاروا اد مش نا - ےہ

 "لا تایزخںى نج ںی تس مس ںیم سا کیه نیر ہیلع

 و

 ۱ ۱ ۔ ےس ی ہر اھ ارزی بکن وصیت تشک

 1 ںیہ ورک داد سوم شک تک

 یل ٠

 ترس هدچ تردید روش ردا
 “نل اش اراق یر ایپ “یم اک
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 تست لاک ای و تو

 یوم یکی روس ق الغا گوہر ارر کی مپ - گر پ تمجو تو امشزرر ۱

 ن | ان بم ق ES راشو ام یکن ومض مد رت لب اخان س ا
 کم نیلسف سقم کیک ںیم لر کس دولح کپ آتے
 یک اکے ل ےک ےن کوی وک سکس وہ نیت پس. ےس امر و

 تالے سه ان اکے ک یہایتوکن اسلا عی یب ںی
 بآ وت نو: سن شم نیکی نود با یں ایت پب یو بو

 تی عصر رر ۳ نا رق مقر لامر وو رام س زرد

 ۔ ںیم ےک لپ کاما دز یی سور کاپ ن آرت
 : کر کا قلعت ح لای لم
 گز کانو ہک رس یر دعت ری والس ےس کن آف + : ح الصا ىو پود

 ول اوذ طبی ر ۔ےسہ ترخ رز یارو ا ے ہاشم ل

 ایس ی عج گلا کرک بم ےک یخ لا تلا

 OY بو توہانع مروس م ن ملل یا اک یک

 2 در دیش ار سرم انے اند وکں الم : حالصا يوسب

 ا ی لا ن کسب ءا نم کلا ایر حسا نمک

EAE۱۱۲ تج ام نع لا ہروص ر مه نصب نشب ) 

 ںیہ تل ابد ناج کے یر در نوک ین :حالصا یھٹوچ

 ھا وم د ھم 7 نشیم لا نم ین اےس

 o و وک

 ( ۱٢ گی : ٩ مبوملا ر د کیپ اٹک

 کش یر ےس ابو مانی وکی الس نآرق: حالصا سینا
 مت امت يا ما ل وصح رز پتو لر

 ۔ ےس اب لس ےس گه نب ےس هم اکا وا ںیہ

 ےہ
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 بتسص ر 0 ح الصا یمح
 رایس یاد انس شرف کا ارور ول

 رو جروسژا تایر ۔ےس ۶× جا ںیم یض اع قو یا کد اس

 کش قاغا باک سرر یلعاوکی عت ےہ هم ہنر : : ح ا)لصا سی لاس ۱

 تم اب کہ رم ات کا اتم یس طی ارج رک ےس یکتا
 لس ایکس يا غ گم ےہ تاھا کد )7

 م۷ تی ما هرچا اهروس ر خا عاب خذا سر لج
 تال بی ی کد حالصا سوی آ

 ی لا یلدا ی لم دوس ولا یه یکی فسا یا

 مم۹ تب٣ تلا هروسر > کم

 یب نا اق تا + ری نآرترم؟تایزاصتق حالصا سیٹ

 ماش یک تک لنت ناز شو ليا اَت یکتا ی

 پی کب ایمر شن یی نا , حالص ا ا سی یس د

 ےک بصن صف تلف یاب سی ناتو رش

 هو حک ول نسا نااہل اک ت رد تنم یں ےن 7
 ۰:۸ اف هوسر 2 كتا [ین یحت الی لیندا هل
 لا لسعر نا لوس طقفر ایم کت تق ادص کل ر یوعررس ت

 تارا. ترش سم نت تال اعس+  تادابح۔ےہ زا رل

 ۱ تم تر ار کیو یلص نوا لور یر گا | ںی تاساسھ

 ۔اتس نم سیر ےس ںووعر ل از سر اس 9 ںی نال

 گور لو تس ان شن ان کنز ی ایتحاہعب ےک سا با أ
 یقه تا نرم تا کند اوت ےس

 - ںی ےن ایبش 8 بیست ہد چوس یک والس

 ئے
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 ینا ه دی کاھ یہی یم سیا ےس ںیم ضا هک کی مچ
 م یی ےھت تر اه یم لسکن یل ےک تمام ایسوکم تاروتر باک

gîکس نابباہظتل سکس ر ارش ےس ای ےک هیت ےس یر امہ  
 سا رک ےس ضا عا آپ ےہ ن (مرصسداذا اتار ےس زال ےک لم

 یاران ے اناج یت رص خار اقا یہ کیک لیہ ےک باک اپ
 ۔ےسس اناج یکے ےک لک لمص اس ےک وتفو ولع

 رو رب لع لوک طط کش الت یک وٹاو سن سر نئ نیر اح
 رایتل رپ رسا رکھو کی رج موسار < ل اج کس شش الی ات ن الام

 نیز یر ترش سو نیت: حق ضط تری تروم یو -يب
 ۱ کس م لاتے بیرو ل رک

 : ماوس بط ی سے یو لح پٹ ارا ےک ہیلع قم عرب معا

 ےک نیل اص تیام لاو تاتو شرک سر
 نل اھڑو کب آے یہا ںیم بلاتے کی نات ەو -ش ان مش اب اک سس سا

 سوسک سم تر ورض ہنر ہت فرط یک لح ناروا سرکل ایش
 ےن لالا یا ۔ ےہ نم امن رزق تابت تلک شل اب تش وک سرک

 یطنبا ی ےس ید ای نلمصلربرب تاداشرا ےس ر وباع لا سوار وصح

 ۔ جول یو الز یه نا ی وسپل ا نع

 ا دانم نار قر صف اسر عباس هلس

 مور یر ھا روم رصم ااو نآرقرعتہلاسر ۔ كس

r ےل 



 هر کت شو لوس گل اسر السا2صالف
 لوس تم ساس سر قق بر بت مس ےس یک ۱

 ۔ ی تیلور تم کک ارات جا یار اف ظرب ۱
 اس رقیب ادوار جا اوج سوت لیفت کن ان

 8 . ی
 5 موس هکر ا
 السر حرس مب السا ساک ۔س

 راس توست ۱ ۱ السا سام ۵
 ام 5 لس رم اوا 9

 رس قالغا ۹

 | بات ت قو مری عر صرب

 ۔ سر کپ اٹ ار تیم ن اک چرا دری ۱

 ۔ا ان ATTY ور یاس دا ۶2 لند بام اوره ریو 1

 حس یرازو جاوا تمیز امنرواں واچ ی منا ےک سارا
 سن و “ںی تاید ےس اھت ی راب روم اش اشرس س توو

 دلار ء2 نرم مستر مون یس روا کاکام ےب ۱

 رر یب ثع اب ےک ر اہم بقل ی سان اس کوت اتما یم ساو صدا

 سر ےس ھر کت الاتعروا یر یر [ اف لزا تر یا

 ۱ متر لب تال جک ار وا تساج» ان در انا انت یاس واشر ر تنفر وو

 وب سی طلا ان شا جس



۸ 

 لاسر
eمیر  

 نم نیک ترا املا اعم خد نال 3ر تا کم اسر سا

 رنج اک شاپ قلع ر وط ی طف ںی لد ناب ےہ کس نیب نیما
 ےہ رو وم

 ترو مور کود مان سیلک لول و ےس ناسا سجا نیعناردار

 سس وہ ناو ذی س ں ورش بت روا فیاض نرم لاو طعم راک

 اسالم اپ ہن: جسم یکم نوک جمے ما لاو نا اک تس یس ا بیپ

 رور س یش روا ںیہاضشسن ام ےس لرشفرورپ جور کز و کس ان ۔ےس

 سر بس تب ساد ےہ ان شرت ی تک

 کرس سران کل اشار طط ل فس آکر چ ۶! رود ےک سو رج عرس

 دم نا فست مارک سک ضیا ےک س ارل تا

 ںوہ تک لا
 ب ے باطل اتر نانا ترق رم رک یر الوم

 میر ر لعن ای ےس ارم ت سرر ننن انا ےس ط هل ےک ایج تح
 ۳00 | با. شرم ےس اوہ تیر ن لا یکے سل یل ےک ی اعور ټک

 ۔ںا ےل رد وس تاضراوع کن اوری سارا ینا
 سا

The creed of Muhammad is free from the 

suspicions of ambiguity and the Quran 1s 3 

slorlous testing to the unity of God. 

'(Gibbon) Muhammad and teachings of Quran 

P.107 by John Daneport." 
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 برس یک رم ۶ اور سس

 تر ےس یئاعور ےس از غ رآح ر طایسا ترک هرس هرم تل رب وس ؛ وس

 روک فش او ےنالمر وا ےس بو لکیر و کرا اہ تے ام کش کال حس

 ٩ ےہ ترس ی تحن امور کن اضالرًیقیرت ےس یتسالجم

 ورک وازف لعاب با
 مکن لر تی دی بس یی اس ام تر ۳

 و طیسا۔ ںیہ لب رب ورین م آما | امشسا ہر ام بیس او لو

 بس یکی ادور مع. ےس ناز لع اروا فیل هم بس یکی امور ار
 یکن انا ترم ول ےک سام میلا تایل فطلاروا فا. لعاب

 2 ابا ی نا کد ہفت ےس ہللا تنم که ب اض ات اک حس
 هېل قعر وا ت سررت E اک اھو ر ےس اڑ بسا

 ۷ ۱ رو رش
 س تر تس تہ وتر نع ےک یافکب

 دن سس رب و ہرے

 یر چپ نئ ںیہ ترے لاو ےن رک سیم اص لاو اچ ۷ ایچ ۱

 ےس تب اون اےک چک ۳م اش نفر وا ایک ا هک شل ایا افت ۱

 مک لس ہر روح انت کر اب طوق وقوع اک ا یکم کس رکا

 ےک لوس روا ی تل ردت لو ہم روز ساس”

 ۱ ۲ : ںیہ سد ہلاوح اکے یک ی ےک لوبتع یی وت

 ۰ تب کیش 4 صاح 6 قد ات یھ لا لا ہل یخو
 نا ہک ہمتیاظوسر و لیلا رن

 ہ عکس كاری ی 13 ا رب یر ود

 روا یک پ : تاحال اےس یر صو بس بیا گول ید نیک



 ہ۳

 یکن | جسد سری ےک یاس تاس وازع ےک وتو ت (ریلحت لر ۳

 ناز یکم کن کرت سر یسا۔ ےھت ریس کت اس

 تک پو ام ےس
 را

 ۱س

 وصل د ی تمسح س شکر شل التف ۷ درس

Eا و  
 ماچی ترش حالیہ ےک ید نمک کرک

 ہک ےس ترتیب يک کس ام ےک ل املا سیم تیحلرش

EERگا تاذ کے 6  

 رم اچ هی ےک یسک اوس ےک سا حصول ےک

 کشش ہد
 رر حر ہزورز امن اخلاص ل اعا ےک حس رکے در نیت یا کر

 ےک ترس یہاں ںی ام کک

contains a complete codeا: رکن  

of morals, as well as laws based 

thercon. It also lays the foundation 

for ٣ن institution of Justics, 

for Military organization, for the 

finances, for a most careful 

legislation for the poor,all built 

upon the belief in the one God. Who 

holds man's destinies in His hands." 

(Muhammad and Teachings of Quran by 

John Davenports page No.102). 



۶] 

 ا ۰ ن

 ںی تبع رپ لب ی ےس یت او ض ون له اسسا
 تعا ےس تاج ہت ےل ےک کرم تم سرر کب مو یو 6 یی ا

 ٠ںیہن رکےت لقب و سرر ہت HIE مم لاسر سا
 سد رتحا- ےطصا١نیذل اددابعٰلع مال کی هاد ديا ۳

 یوا والا ی مصر آح رط سس اد ثٹلوم۔ امید ات “لواوگے اسر
 ے کو ےس تان تار ت عاملا یو زن اسروا ٹر یس الا ی
 نره تافصلا یف هیت تل روت امت بس انا وف یایروا
 ۱ جی ساز سر یس کرشمہ یر پنج تکرار

 لات سرب سمٹ ملاش س ناز ربرر بکار وا کت سان ےس
 قاب لامتا ری ہد کس سا ترص ر نب ےک سا ۔ےک اهفاطع طنز روکش علوم

 لب کر ۲ ےس کر کر اپ اف قاق ےس اک اعر جسم
 سس یس 2ر یَم١لاریصت

 ےس تا طح نرس ق EE 2۸۱ 2 سن لا ی ایا تک و

 ۔ م چ ایک اشوک اد ا عرف سر کم لس نم ید م رشت ت آه رومی
 ۱ درگز واتس رب 2 تاق س نان دو ےس ایکٹ اروا

 ہہ 7 ۔ یہ ترک تابع کلام یا

 مبنی بیل گن سا رس

aو ات یب ٹہ نا ترا لا هروس ر  O 

 هدم ورم نر ی دوم ترضح بہت ساع ھل



۸ 

 ںوی۔ںیکس لع ہار یک رد ےسراتغا تساو بل م امر ےک تب
 روات اهم اس ےس ینا و ساپ رک ول کس ا رد کہ وله دارا

 اس ہرارا ےہ ا ےل ہنی بس بچ مے آت قو کن ویک ےس ےل

 ےس کرکے ہر ےس ایچ آل امر کس کار ویکی رش نصرت ساک

 کے وہ لصاح شود
 ہے مس ھی ترول اتو« ںیم سم 02 هد اک تراک سلا € تموم

 ماسک صلخم ا نکے خ نیہ ےس حس کنی ماچ اردا لاما کین ام

 کت حسو سارہ باط کی رو تشن روا تعام اک سا رای مت

 ج ےک چیر ماجا لرد ن نس ا ' سو لاثرم کد ےک لمننیرب لن انا انار

 هل 3 یسر دم سح ترصوی تار هر 2 سس ادریس - ور تقل کس

 ںیہ تعل شر سر تو اعر رہ واعلان ےل رز کس ورلع نا یلص

 ترابی ںورای رى تتبع عرر کر رر ہزوراز رایتل نسب شف دایر اپ

 ساب ت اراچر کرد دل ےک ت ت ا کن اروا تم حلس نوش

 ۳ “ںی ےب تر میت

 ترامب لاب 18 007 واو الوا ےن هرز کما سا اھت تیوب اپ

 و رم ره وہا سم اعا ےک نا۔ ےس رے انہ ام یک رزیا تست

 روم : هو کی اا ناروا س یددا انہ کی لا اض نایاب,
 نوا نیدزامم نک : یر امور اس ل اس[ سد وقت لر

 ۔ ہر یس ورک س ناد تراس انہ کی رسد پن رہ

 ںیم الو ایکن نیب یو تلا ظر ل ئاز نا ےک ی ڈال جال اوم توک سا

 لاک خنک نتداس ےےر بارد لوعرادپ انک ا ٹاواع عرش

 مرا لع یو دت ن اہل سرم ال نصف ممرام لج ی بلا تری ۔ ہل

 ےک



 ہ۸۰

 ۱ وس تب ےس وس تے
 سس سس ست زا

 كد
 طرکٹلای و ءاشحْْلا نع جن چ ةىلضلا حر, لایت هلیخ

 تر اعتیاد سا ررر قس او
 ساک

 نیت ضد السا (هالسا نارد ارب”

 رام لب( ام یر اف ساک مگر ار بازتفا رو ںیم یک ڑااس سیل

 وب الخ اب کن و قالغ ادب ہ بیو کن ویو« اموکل وم اط؛ہیلاعوکں وبا
 ںیئئاتا۔ ارت بتصرو: نزترں ومن: ناس و لوگ ہاخرامک

Eار تست ضرب ای اد راک اد لو  ْ 

 ۱ میر و ویا لا

 7 اس یم
 و ےک لس

 ا تسا رسو یل و

 5 بدو اس تب

 فر ہے قم ان و عج ات یک کل اھتادضع سد

 تم عج ۔ ںی ےل وس ںی رس« نیا« 272

 ۱ عزیز مس موس هلس

 ۔ مور عر صا الو ترضح فشصمم ۔ گل توان رسا ےس



۸ 

 رییس تے ںرش رخل یب الع یا ۳ تل ل اعورروا و ۳3

 ۱ شکست قلعت نون ےس ارم تش ےن
 رٹگیی پا سر السا: سہ ےل تیر افا نایفسلف و لا پا زوم

 طیف نوبت
 اند ےک کب اسا ۷ وآن تج مر انکا لار رم تک ارکن و لس

 اونا نرم با نر تب کم ا پت ےک ما
 تب ام یر ایف امت سا تار بتا سگ نفسم نواب
 ٹفص کیا لو هاش تشو مارا “اا دپ یز جاکت اواس انس نو اون اس
 ٩ ںی بسط ع

 کت اجار ترارط لوست شر ارا لت اصخے تہ جور ژان کن وم اٹک یم ل

 جرو وتم نور تولت هرکس ا 7 ادیب س قت ضعلوا تسولرز تسررز

 ںییرط ےک ساروا ےس ایر نارا ےک سا فس و نو کب کت تببصامن یک ضا

 ہی وک سا دم اداره ارچ بے تفر نیت ا ہوت ام سز
 تن کس مس ایک ار ہار سج ۳1 از سض پا۔ ںیم ےس رر ٹا ےک سا تشص
 9و عر کرا کج اب ت تو او شو جرط مار ےہ یا لی

 جور یکساں یم بلا کس اھ مو نر مارکس ع توق عوخحنا تام راک از.

 لات مین هم رم ہی ہم زا اک ا- ےس نال عتاب کت بروم ےس بل اط اک

 تل کک رک ا تیب اعد تند یکی اھت شدا۔ کوہ نز فوغ ںی ط کرو ےک
 ۔ تاتیسانبم نی ت ن ا یب ۔ ےک شتاج نمو نس ےک س ا تلور یک

 (م ورم کود تلا لو ہاش ترسم ۳۰۵132 مود دلج غل باا لر

 PU) نر تاب فرد آے اتد مس تین ہد سی
 . متد ی هرجا اڑ وم نصب قسط یر ۔ ناس



۳۵ 

 رم بارم + یاد کت ع رخ تیار سا اڑی لام
 تم روتر راس ناروا تر« کل فال وق کیت
 روا یا ترص: تق اف کت مع لعام کت ااا وکرم ںازادعب ر ادارا
 ۔ تست بم شور کت ذو ب اتکا منا تسنیم کندی ناز
 ۔ موس یلع وما الو فن امور ء هلس
 یاو: ناثباش ( تیآ  مورمروسد نیتمود اوص ادیلعاقح ناک - هل
 | یک ال هنر نم هع لنا اسو لا او ةر یا ی مانا وبا
 م تہ ہزااںسر وسلعرا تحت نمر و یف نم

 عا یک رب مات ۔ ےہ نگر زا ےس ںیم ناک باب کس السا مداح
 لات مارا بیگی اکی کے باکس تیا ےن سیب زر ا
 ۔ وبه تشہ تا ی زمو کن ایا رور: تنور تلور هوروا چسب
 ٹر یس! سام سزات لود ہدرکپ؟ بس نم ےک نام سادہ ےک دہ ل زات نماید
 دملا ن یگیام برقا - اذری. نتوما عمم ةولصتا لار ےل سلاو ةولصار عر ون
 براطو کب الو ا وھکن وب ات سر ہقعم ر چوت ہہ نر کز ارا ۔ ۃولصلا بدانم
 لوبی شات یی ان گر زا نا: نوکیا
 أو یزمر. ےہ ەراشا تب لس ت یدصلا ین نیر جزر یا یا ۃ صا
 موم وزوا ولس تار ملن رت رو ت این ت اول :راولاروا تاما تراحم دا
 کم ماط ع کر ےب ےس تقی د اغوا ںی اوس ےک ام ےس ںیہ رک کم
 از نجس مکه تنی یر اوب یا. ل اھت رک لاشاو لاللن اش اکن

 جس تلور سا تقو سا ےہ اناج وچ لن نزار لک ا ےساین لو قر
 یکے یل ہرا سا فیش یی تو ےہ تل ات: ےہ سیف تزآ
 ۹ ے صر تہ ہد نا ےس لان مج اهم هد ا چر لن اکی اف

 ماری فا تر تس ۴م لذ رفد تابوتک ۲ار پور



۲۸۹ 

 حس چم ارس یشن ز امن یهو ہہ ےک سا روال انارو ست تس كا
 ۔ ےس یاب لاو ےک ادرک

 لاس اش روا ںیہ ےت کا شب یو ید سه تیبا دا
 گپ ولج اس ےک ں وعلی یک تر وظن“ رق نورا ای کورن
 ۔ لو تاج امید

 یک یم او با دورا ےاج سد تراس درج
 توا او سم سا۔ںج امن الس بسے ےک اواز رب لر سرچ یا

 یاقوت« عر وتو توش للنور ارگ یا تسر وع ئیشی صا مزا - هل
 و ب اتقخا ےس ٹئئامٹو لا ڈر روا تارا شون اتاپ ار توالت ع اللا
 میرسد ازم الل وا رم تعم لو جاولصل  هبفح ١ ۔ ےس طو
 قلاخ ےہ ےس ںؤپ قا دوا نابز لو ےن ق وخ ےہ يک ان: ناش داش
 تا انتا ےب ےک ساروا !گرتسن ار ئی ای رزرو برا یگ 0023 اسے

 “ہشام رر وج ےس بوج ذیل رزق انکی کس ارد انیمه فا نم گم
 شرع اکت اسسا دشا اچ ےس ےہ یک نب یکن اور ارضا پہ ہی ےہ
 هایم ےک قول قااخی۔ ےس ملتی طف اک اس ےک لد ےس ر اس ری - تای
 .تس سام بلت س ویاوا شکل د بر طضم نیک کے ور روزی ےس ےہ هزل
 اک یکن ڪر امور کک توببطرم را اروا سم اض ۔ تسزاوآل د ترطب
 روشی نس ارم نرم تاک تداط نری هشنس مل لا کیسز وا لصاح

EIA.ںیم وکلا موس ترطق  
 هیر ب تسلا یب ےس ر ایت چ نوبل | ولحم اب ےہ ناس ق وک
 ( دق مارو نور نايل یس اتم مر لب یبا ریو - ےہ باوج يطفاک

 - مجرم یل یس ا ان لوم زنم »هو زاب وسار اسر ۔ هلس



۳۹۰ 

 روا سالب 7 ین چکش
 ۱ سس البزرو ۳ تام ںوہر ور ن امضا ناس تے جر
 روا. شارپ سگے ارکاچ لو ۶ ٣ ںوہ لا سیم ےل

 گیج نام لسو لصا یعنی اسب نون مچ او .
 ۱ راز ورک نرم ین کیک اک. ناب ںیہ

 ۳۶ کر ے اولن راز اواو ج ساید بکر سویی 1 ان کس
 رم ما ر ار ہزرل ےس تافل سا تند قم و
 ۔ یں یہ

 ۱ ہی اتا( نقوی تار لی شکم ھم لاپقارتالع با

 ٰ ٠ ر ںی تار شی ےک لات کلر
 را او راکم انتی اکا ےس او
 ٠ راع راہس اضاحش لد ےک ورا

 ا ییا یکایک مہ د ہللا نا ین حی یب یکسال
 ۱ اف مو ای اب وصل هد نا دلا

 بسیار ۱

۱ ۲ "Whoever has: seen the Muslims assembled. 

۲ at prayer in ہہ ۶ر carrying out the 

` ` observances with astonishing uniformity, 

order and .dignity will not fail to 

۱ recognize. the. educational value of this 

0 disciplinary prayer. The regular meeting 

  a11 the f aithful at this common prayerەگ ۱ ۱

۳۵۳08 the spirit of soli.darity, 

` ' îimplnted the feeling of the quality of 



 یا

man. All military successes of Islam 
were due to the qualities which were 

now for the first time brought forth 

and developed among theArabs dicin ره 

and contempt for death." ۱ 

"Joseph Hells "Arab Civilization." 

 ره نذ هرابوو وک ور یکن افر ىلا توابع سر لستم اات لوم تتحرر
 دک یر ترعو ںوم ات یا ت عاطا را ؛ تاو اس تیرہ عر یت فی ںیم ناک
 لتجف تشویق لوس

 سوم -

Islam presents a nice practicable 11 

۳ 

constructive programme. The Islamic 

systen.of holding congregational prayers 

several times aday, at any place where 

some believers happen to be, 1s the 

nicest method of realizing the spiritual 

brotherhood of men. The ideals which 

the league of nations has set before 

us can be more conveniently realized by 

the Islamic institution of Ha jpilgrimage 

to EES rhe Conception of a living: 

personal. Cod 1s the unique achievement 

of Islam."{(Mrs.ST Clair stobart 

Muhammad and Teachings of Quran P.110) 



۲۳۲ 

 .هورم اخر اسر

 9 نا آتے قے یو اس کمکی

 لب ںوتاسدع زور کر واع دوبل مس نر ن س وکر رش

 شی ! ے تماشا نر تب ل و یصروا نداکل امسا اب لور

 سرما وارتا اوست اہے لاعق ام کرا ناضل کس اے

 کت 7 راک تکه ون لدروا اتش ایم مل نک
 ۱ ۱ - زبى ٹو ضط

 روش 7 عورزوا تر يک ےک ااو
 رىزتاڭىق ديت س برق زلف کت لاس ارد سو

 ایاوخد ءاماعط عدی نا لجاح ی سیلاب لمس

 ار ی ی و سم "تست ےس بدی

 ا طم هرم لصر صا نزلو مرش صم ہزور سنز ابر - هل

 ین ا سا ئاض. ام تینا - ہل

 وس لکی صر ایک سارو ال سر اکی ادع ( نا قد یش ناب ید

 د ےک تیک س ارواوچ در ان کسری تورج اساسا ا خو

 . شیوا رولت سلم ساز مست اروم هد

 و FI oz یس سنو رک کی تست ارم ی رے

 : ی لار جاست ا سجی کے کیس تم یس ۳7 2

 ۰ ملوہم له یم الر قصہ مه زور مڑ ااسر ۔ ها ۱ ۱ ( ۵ تسهیل اولا الو گم اصلا ورع کت ایڈ 7

 ۱ ا ا رو یی



۳۹۳ 

 نزن را ےس اے د ترش ےس ا اب ےسس یادت الف ۔و* رو ۷ل وا سایر

 سلم امام لا ژنو ناشار یر الع نر نایب درب

 یا ےس رر کے ورڈ رکی روا ےس مزور ق ار تم ۳
FF 

 ےل کب ول روتر سا ۔ ےس حلا تس ےس روس اا تی

 باسا یو لک ےیل اس 2 ترا وا تسر تورت ا حس رال زر شو ہداہزے هر 7

 7 ےل نر طی که کتب ولت روت سم هستم تر اشتر او روا تی مک

 کک یدا | تیوب تستر یہ کں وتی ہا روا ےئ سل + باک بر ڈر لکا راز

 ےک ت NA ای وس لصا فر ساری ےس اعود امضا عل کک ت یک کس ا تی
 درام کس طریق کس ار ےیل بق ناو

 ام یک تر تر تیم ٢ض اق ںی تکیہ دہ سا اما
 تر را سازی ہت فر کس رب لار توربو تافص
 نصر دل ۹ام ول بلال - کر تا کد تیم دا انکل صاعکت لابیموص یک

 کیا ےس یم لوصا ین خر لام ٹر اپ و :دهاشا اسود م I ترا لف ها

 رانا کرزی تس اروا لو تک ت وخ ناییغرکج و ہو کت ی اسا ل اک پا بجی یک پس

 مولع صا صنم یت کیو کا ےس اپ ےک "تدب اوو اک

 ےن رام سوم لا یو سم عی انوو لر کن مسا ےس تنو یسا۔ ےس وس

 زور ت امشس سلا وت ساب نم ہاروت بحر قل الج ری نیس ےہ رک
 یس الا و ےن آس ترس اکر بم موکم اس۸ م٣ جدخ ر ےس انخ راس اب

 یم! مر اساس روز اکو کب شو تور سیا ہد د ا گی ابن کل یت مکس ال

 رام اف سی مد پست لو تیر نر ۱

 تر هساب مارش ا اں | سوما سم اتا یارو ا از فو صلی لد

 ۔ ےہ اجبر نرد ارق ۂی ن اغ ید

 ( موم ید دنن ابل یس منعم ایڈ یو بن رر



۲۳ 

 ۱ و اف ےہ مه شرفا

 یت نا ۔۔ر رسم رو ۱ نل “بات

 با کیک ںیم ےک ام ےت نر قو لس ام وتا ں٣ اور

 ۱ ۔ی هت دوور چیک شب ا

 لمس قاب ںیہ سا ۳ مرز سس عا دو یا 2

 ریلی 7 ٹتہسصِروا لس سیصرس ا هک ی دن یک نا هوروا ںوہ لوس

 نکس یو تاتو علا رجا راب کے یت کک شر تاب سا سو

 ی 2 اتر ات روان وکی اک 7 ہیر وا ےر اوو ب اے

 و مسی شک سیمین کن السرب کا صابر فک
 ۱ روا نو ے سس شش جلب کس ص2

 ےک ہم "س ا رییس تاع تفر وا ےس ا ر يل سلم ےٹنیگس ب وے ت تار

 ژو اوم یت تاک ۳ اچ ے کئ اب نر ب سرہ ہ ںیم لیا تایفاو

 ںیہ e تیر چاپ کنان

 هوا یا نفاد 9 نان بحض و توت

 روا ب اا اں و وق: سمع و تساوت. تر اط یک ن یبومتا جور تن لصار ن اات
 سا۔ےس شوخ کر وک یک ےس بس تما وج کد دے 7 تارشا ساک

 0 یا شخاوتس اےس ےک شل شوو اتنا وفروا لت (ضو يلوت لم می سس

 میت تا رک لئاضنل جور ۹72 1 2

 ہیک ا الٔطصا حا و حرئاح یس تیام کیا تمقح یس ای. ےک سو کا کہ زور کھ سی

 ٰ ( وبس ں ویئر رقد ۳ یکی درک تا ے سم

 ۱ میم نم قصر ۱

 میر یا Ûy ارم تصمم ام مرور و سر اسر ۔ هلس



۵ ۳۹ 

 72 ا بوم
 ۳ص مم و ت مع ۹ ۹ ۳ ۱ رو سر وج رحم سو ۴ ۱

 ی لب تعقو ےہ ےک تس کل ا سما مات یکن ایسا نیز روا نطاب درہ ا
 7 2 7 ےہ ۲ رس

 : 7 ھب ھم6 ر زر دریل رم گن اس حس - مر کئ او یو را 2 ےس رورب یوم ۱
 ٣ بب ےہ یو # E و

 ی تسراعا هنر وا هاب یڑجا١انا ۔ حس یر تد ص۔ نہ تسارش تحس اع

 س ہا ھج یک 9 رحک یو ۳ 0ک 7 ۲ وا ی

 ی سد اب کل وت شاف یک جی نرش روا ہزور س قحر او ژوز کلم ت ا
 ۱ کن ہک ےک ٗ دلا چہ 4 ا ۳ با چہ دچ

 ۔ےس لر نر اهر لوح عا ںک ںی اب ےک و شرح یاسر ى ن آرش وامزھر
 ام وک ی تر ا

 ی یکے اسیر رج مرچ تام رر تقی مر ال تاک س اسد سا

 - ن لاو تہ املروا

 رب سک یبا ےس ناونعیےک ؛ یڑوخر بیس با در لایق رم ام الخ - ےس
 ناف جا کو صر لاک ےن رک مات سس گد مم کا ام بو
 لورفته | شیکررز ر کسی یک بانو تمیز ت
 وک ییا او ےن رر الع ۔ 2 بر پ آت وہ یب مت یاس زاد نیر کک یان

 مس ےہ ابار زہرہ مس ور
 اعر ۔ور ل بس نرب ےک سارک ع در ارس شات تمہ کس تس ام ہد

 نامضخیا نآمنظلاركم ایما لان: لسو هی دلا ل وسر اوت نب هللا دع نع ۔ ہل
 دینیحفشفراښاب تود ایم اعطلا ةتمنم قا تیر ےسا ماصنا لیتی دب
 (ن را ب حش قسم اور ر ناحفشدف دین نحف شف سیلاب مولدا حش نآقل' لی تیلو

 ثم ناضمرا ايت موصلاب 7 لرش ولم ر

 یر ناس نیز لعےےک س ۔ ر ڈک وسعت | تفکر شان م ںیم ںاہ ج ۔ هلک
 ںاہ س ل تام ںیہ تکی پل شراع تو اع ترا ترا تکاب

 ۔ویغو نتت زور لام الخ ےس ںیم ڈر اہیاک حد جد یکم وی ناب ےس جد اب ک
 سرا یر اد هزودس یا و را روم لکشتس رکنا نار داور نر کس تب مارا

 ۱: موس لیا لوم ص ۱۵م مزور غسل اسر راے سرک



 ا رہ رگ کر قاف
 `. نیمکت مو کری ةلكردا اىت ا2 ة یلص مقالات لون
 ظافلا ناعيا وي اسر س اے الا لم فصلا سرکس اب

 تلاسو مو ے ی یک لو :داینب یکم السا ۔ےہ یئارف شب ںیہ

 ۱ رسا تکی اسس ںی ا out ضا

 ںیم سام ےہ ےہ ویچ ارے انی پس ا “ر فو قایم لا ے
 "یگ یل شرک ب ۲ را ںولاد اوا ےگ رو اھ قلت ور ارب

 یی قرشا: یراضقا فکس فسا لازم
 ی 8 ےگ وس شو دو وتو

 کل لو لو ۔ هس ی اغا نا فی یک 727
 و لوکس ارش شپ فیداعا

 یا £ می لسی هی مہیش قاس ع نیا نح

 هللا لی سر ای هثدا الو هكر( نا دام لا دعا لاقخ۔ نمیلا

 ۱ ی و و و و یو یب

 وتچلعاخ كداتل ۔ اوع ال ام ناف لیک میل لک ف إت

 وهءابتغا نم دعوت و م اوما فة کص و لع شکن

 دا اع نفر بط ل صف ہللا باک لرد وکار فرح
 2 بوب باب فیر را

 ها شش قا نمش هما بَ بها کی ہا ۔ ےس

DOE,تب ب ینگ کک حران نادم یے ت نا  
 و و 4 7 ۳ ور

 اما ىت ہے 2 مو ایج

NE۳۵ تا ۲۹ هابوت مروسر ) 
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 ےس شن بت ما قوا کیا

 باصلو یلعو یبلع اد او اپ یکن روا یر: رحم هر ترس 6ی رلںوا

 هل سم ہمت اض شب ےس رق شرک کت راصت یب ےس اناج یک رد

 ٰ ۔ ےہ لز ب عا چ اتام د لوطا ات اس یک یک

 نانا سی ور کح ور : حالصا یک الا که ساو ذی ےل. قارا
 ےل ےک لو ہہم اضل ےس قرعا اج یک ا تفاوت ماگ سیب ےھ

 2 از ی ےس ل اب پو سس ےھت ا اوہ ےس ے ا ہے یہ

 رو جز ےس اش بس اکق الخ ا مات او اس 6راض زس سا ےس بوم

 ندب رشک برش سج ےس ترول اپ ےس یس کلر لوس
 کل کب ج طور کہ ںی اشرب کم کر وا ان زہ سم کم اوس ےس ٹا

 تافصروا ورک 24 رسم سمن لم سم ی اوتو کی لد ےس یر

 شید تام صر و به( ابوصد ےس لوک یاب یل خس یا ہک

 یا ار مع عیار سر اون میت ںویش رها ٠
 یا آب ای . ےہ مٹ اھت ناک ےس داشرا ںیم ید قید, ہہو ور

 ۔ ع قضت

 -]رررسق ص تک تر کتب تار لولاو سد و وس ور

 رب نیقخ هر امتاب مارک ح لصا الحا نکن ولاو دی جور ۽ ںی

 رس تاب ےک ی رام ر و ایر ادا لو ےس ترس سا اشک
 ںیہ 2 اجازڑ اب ے نا سر ر س اور رش مشق ارت کیچر اب تر

 تذرف یکن دلاور ا ککے کر حرص نر امم یک ولاو ی 2 خو <
 گیل ےس سا درو گیر ابوض کن ربی ویب 44

 ۔ نم نگر حا آلو تم Py راز رقبا ۔ لہ



۳۹۸ 

 دعب ےک لان ںیم شد می هوس صدام تو تارک مم راد

 کاج بولما ر

 روا یالسا تیم ی آیو ترار کر السا نیب اھ هراس اکر قو

 لولا ےہ ناس اکر اقدس ار عطف ا تن عی ال یس قع کی شی شر

 اکڑ لنک کہ تام رو ق اوا ےس رک یک لور یکن رم اھم ب ج لاما تہی 19 کا

 رکعت 1 | سیاطتج کن نره که مازا نایک سو دے و

TTجوش سان اح تسبیح سا لا اولا ےس 20 3  

 ئل اار ضس ناس ےل ANE تیک امس آد ںی کی بان تشل یس

 یکی دن اقیتی :ی جم عزا تک را 7 کوس

 ۳ Fr: My) ا رضص) او نی کک هک اھ کلا ویک

 یی ط قضاوت ناری ےک سای ا توعد ںازرہ

 ال تیک 5 جک ی ہک ر ایم ےک کی عناصر
 حس لی ب او ےس کر تن یک ئی یف اتو توت تیک با

 ۔ں از تورا کم ( نا اے نگار ر اوز ز اورد ہہقحتل ادا تہ ےس ا

 نایب یا لام راس ےس ساروا ے قرن مجرب شید کیت سا
 دیلط نر ا س ر یاروا ےس اتر امہ ھس 2 تا رود سد ۱

 و جسم کپی اروم وئو تشرق ناماس ان یکی ےس ۱

 دعس: صدع اسآه رام سار ؛ لاک ی دب باب لس تم تا یو ص فا

 روا( ن و اد ایآر مج ؛ رک ر واراد ویلو امد منم گن( تمس ار روا مورد

 جت ےک ناعساخفا نم توری

 ےس

 پس حس مسح رےرت ہک م ےس ریل س ےک

 ةىو اع نیما نی تكلسلاو رپ تاک 27ت راس - هل

 ۱ دار لب ا ے ب | وید لیس د قمرا باردا قو قلت

 .(٩ تما ۳ موم ز ˆ. دک لک هد ا قم تیر
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 کریم نود تعا که نو ا ور بچ للسان ارواب :تشاضعیرنآ

 ہک f ہں اب ہےلدرکت زیر یاس تارا قوا ۱

 227 کیم کر اس نکو وو ےس کن ودر ترم که ی ۳7 یر

 ندا ارم سا ےگ ں وب سم رف یر سرت ےس واز

 و جو روی کردن ایستاد ازآن ابو راز
  نینموموتنکنا

 ۔ روم رات مالو لعرب آر لاسر سو

 ناب رقدیع 2ہ و ام اسیر ۱

 هرس یوفتن لا کو اما امدالَو سہ کد اَت

 ےدوروا سنیے س نااعا کک علا یت راجا سار سا اوم
 ےس لوکس اه بب ےس یر ا رس سم رو ےس

 گیر ڑ جاع ےس ایس الام ت اٹ مل ےس اسیر ام سرور قع ی رح

 قلمرو اف, ةر اشسلاو بلا اع سا رک یب نمو ضاعت ےک ج ےس

 اس ا۔ ےس ق الطالا ی تری و - ےس ایا ںیم: لم وتسک کیری لات
 ۔نسوہ ںی اف سرک لک کردا ہیک

 ےک لم "ست کر خا ہل ھر یم ا ہرو الوم

 ےک منا بی نی سی ییز ت یوشان ا تدم ترک
 نا )شم ید لف يال جیتا كبد اتالىق

 مر شم ۳۳
 7 ام نایقسیع للاسر - ےک :
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 ےس تراک اکل ورم صل شا عو کں ہے ارز رپ: بد بیا ی

 ۲ اس ی٦ ھا ویو
 و با و ر ر د کے 1 و بیع ےس

 ۲۹۹ :لد دارم شک( نسخ قا دقف ةملغا تو و

 ۱ یراض یراپ کجا لاک ارت ےس ارد کی اشا نکس م ت ایف انالوم ۷.

 تری وصال تضاد سی ہانی پہ س
 ۳ سس و و رس زن ہل

 7 :هر خا تایر مایف در طا اد ما جاان رم سیلع لاو - هم

 یی لس امور ات قو کشا 7 لس اکی زم رسا تدق یے آ ےس بسر وا هل

 روا تی امرت یک نا یوم ےک ور طر نزخ ا: ید یکی ین ےک 2 راے صر ا

 َ ےررکنن فشار یکسال ع نا ید اچ تدرک لع ا ص ی ہو

 رو رت ۔ٰیرتاذامرظن اف تاج ذا فا مانا ن را قر تب اوپن سا

 کلی با کس ا بس رد اس یکن مارک یم ٹیک یا
 راک یہی لیعامسا کرت : نیرب سنا نم ڈنر اش نر نهج مت م لعفا

  تماکما قل وا لز مت سا لر رص a ووپیب ترک رس لنا
 ۱ دان آم الل واال سم سم 1

 دادا تا زی ذچ اس یلاوار تکان« قتل نون بز نا تام : رکی سود
 ںی اار و کں وعات نیرت ب وہی اے نورد کش ناپ ےن سود روا اھت ات رکن ای یس

 سوا ےس ال یب ی ب اھم ولو سر عم نام قنا ےل ےس سووروا ود تا ا

 هک سر رزم اپ کا شورای کل رس اوکں واعد کن ونود نا اد ےس چ رو تود تشر
 را رومی علوی هر ۔ےک ایگ توکار کت لو ہت ایی تاب اقم او شرح
 دورو ت روا کش یں ناسا لو و کد تسالع کرک ن انا وطن راک عی رایو
 ۔ایلاتب ھت انار کت یکی کسا تی لام ات تّنصوقروال اج! روا ی

 ( داز مکن او ی زلوم- ۱9ام یل با یو اد
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 . س رکن ناشر یوں ور اردا ۱

 نر ات ناب نیاز کارد ذی ےیل ےک یبا طر لوصن بج ہا
 ۱ . انس حل رد لوک دا قلرطب سیما سم

 ایدز ارت لقمه ےک ے لیکن ارت لاردا ناچ بج ٣
 لوو ات لوک هات لا امر لابروارزوا ,ناعلا ےک نا بج م

 ۽ ساب اتم ب کوک ہلا تک نطو فش
 و واکس کد الواروا ناب شل صاع اشر کل انا بج و

 ۔ښ ےتکیس ا بک یا هزاوررد سم تارقدعتے

 رب نارق کن اما می ا ارقاو رع اردا الو ا۰ ناپ بچ - ی

 < ےک کل خام ےس یلایاب بکس مث اتر بابحا قل بح س
 تو تر روت ےس رعد از حبس رازوا روا ناچ سما یاس اصر سب هە

 ۔ےسس نک یل بلا فی تا

 یے با: تک راہ تسل لا لس و واصلا داع نی یس
 ر ےک وم تم 4 ےہ ارق طا یکی لامار ل وصحرکت ایا

 وہ اشتسرر یک اہ ناماز ول روک کر رد ےک ےہ آی لیون یر ریا تس

 ابا تاج تقد لات کے شین

 سیرت ما ها ری الد یک
 ۔ روحو ررر کرو ابار طن ن راد یک فضل امر ۔

 شب نیم لعام گیتجا ون ه دا یم بد قا اج ہک

 (عمتسآ ۷٣نروسز ۔ نس EEE ISE دلم چرم

 کا اک ایکس یف ام ضا روا یک ناد تقی فا ر هل

 لرد پکس اه یخ عن سگ نوٹروا توک ما ےہ تار کا
 صززا رام ر ۔ ے یک وں ولد ٹاصد کروا وتلا رص وارض ۔ ےساج
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 کتش ٰیوتتل ا هلاتب ن کد 5 اه ام ال ذ امسح ہللا لاتی نل

 رنک بو ت افر وغرب نایرق ری ف لوس با

 یی و یم ات زار ی ساک درس کا ضرب تا

 ۱ - سارن اشن اس

 و ترصت ما تم کر تو کی رگ سیا ورک مس

 ۳ اما لس ںازاد ہہوا رک سیب کی مان کات

 رک را تر ںی ہن تمس ر "ار طي داشتن تلاه وو ووم

 5 ۔ںیہ ورک لابن کی ول السر ار اجادوا۔ و چت دا نساض کی ایسا

 قد کسر یداواسا- یر رخ زس توت کسر ےک اےک شل رم یل

 تط سود - یھ یت رد لکت افخم زب و یک کوہ وس ل ا اعر سرب دج

e2 دل ۳ مالک زوم ام جا مقر اهل رب" سوم ترصو ارد مت و  

 رر لا الا سو ےہ ہنشنرہ ڈرو ا ےہ ات دورہ سی ٹر مر تر بوک محیتم ےہ ماوس ان - هل

 کر تیرا رب یر ا: ل اما لرمیممم» یر ں وہی ن الا را ےس اکمل وس

 ْ رڪ ے لصاعی کر کل وت کیک کل صد: کا ۱)ناکب سنا لوع ا«نوس

 E نا ةوخا نیتمولا است ںیمےس فرز تمام زر ٹاس

 ۱ per "لوم تصم “د ن ا ریع تساعر اسر وکلا

 و و ھا بس تار صر وفقط ے

 متد ولت هم مح میس ےراقُما ۔ ترصد ےس ا اروصاں مم السااععا۔ ۔ كس

 )ا تج]- ہور ا دروس ر نن بوق ره ناب تی ہم

 رات دو ین تر سم ٹیک ب حر آل یف ا سا سوصارصسوشار ےک م ۔ هط

 تسریع ںی ترس ںی
 ہد تن

 ےہ ہک
 هم اندرمط نا مر یر جام irs) ہر ۰ ٹکا ۹ 2 ۱ نهم

 کاش ما وتولت نشت نی ۶ کو ناک وکیوم تشک هو هک



۳-۳ 

 نیظ و
 یش اک ید اف اکا وہ اوم انار سوکس ھی ےس ےس ال ایا ناتوان ان

 یرا جدیت باورم بوم ےس الا ےس لش
 ۱ گیتار هکتار کا ساو س

 ا ار ات تبسم ےس سار ےس اتا نااضتروا کارا نان بج

 با نب حس اب شوخ ےس یارو ت و تص ہد ےہ ان نوے ھر الخ با ۔ ےس

 2 بیشک ای نادر دکل ور ا ےہ )ششم وک کے کیک ا 4 د نیم ناطش

 اداب ےس بیر ف نادر بجز کمي طاق ادا

 لوسروا ا 0 یز کر و هنر و فسا بار واتس

 ملول ےن ںویرام اض یف تن ب ائے رر ور لک یلص گر 20

 طز بی نھ کرم ساروا اید طس بوت واو کم

 ۔ ےہ رفیق دکن ی کت یونی کس یر

 روا تال یوم خر کی دص مار ن م ر س صز کت ساراھ ہر سا

 سنا باوا وسم

 ۔ںین ید اچ | مو

 Tea ۱ ہال وچ اص "ورا اسر ۔ہ
 هل ت ل

 (ےسآ تیز روس م ول بنات علی یل یہ نشو اص لک هل

 FF +: PID) < شیلا هل نصل هللا ید لن اک یک هراس کا

 یف ]وہ ؤئصہ۔ ۵ در یا ہل -

 _ ۔عاطذبا عارف بشب نبش رک نسب
 ی ست نتولسی ی لس لس لات لات هم هلن

 باما ا ی نام اب تکی و د یتا هور ز دیش نامر هلن یت اوا ۱

 برش ۱

2 

 ۱ ےہ ۹

۹ 



۴ 

 شا ایڈ عر ٹط کل امت ےک یارک روا تدیضف ی اور الوم تر مح با

 اکے 3 اھت یراطقخرت. سم جا ا امر او ما ےک یبا |(تکتروا ارث تنیلوبق پی کارن 187

 ابا ےس ده ہیلع نا تر ضکن هال | نج < ےک ا مر سو کر رر

 7 . “لم اش ی سی تیغ کولاک اسیر ےہ ایف

 مش لس ار رو نص سه از لقنر یکم اوہ سب ےک سا ۷ک _
 لپ ناوک وولس ماس ےک ل تاع ےس نا انلوم- ےک ےل ای ۔ ایڈ نغلو اص

 مارک ول ےک ها هو و یکے راشن کب ںی الو قلوسو و کرک

 ےک و بلع نا یم تل وضروا یک بابا تا لڑ خانے ںی

 حی نار لا ل وسییرو ا اق و یس ےک ل لمس :تعل او ےک وہ ےک انت

 اہل او تیام کس یم تارا تہ رزم ےس کیک ۱ نص یک تکا ٹاک یم یک
 ٰ ہد ین. ےس اس ہت لام کرا نا فک اس ےک خیل صح = قوشو لرد

 نم موج اب رک ر ع نیک شت حاج گلم با
 ۱ - ےن لر عر کد نجات

 شن لیلا ےل نم ی ذ دا مفت تا تم مت ت تک نر گینس

 لر رسا ولادت دحمل نت بم دنا هک

 سس کرل ص ےل ی یب وی نت سر وک ید اد تر ام ۲

 01 عودا ج زج یس ادلاءامسا ح ضدلاسر

 یر ملا هر( اس + هیعدان خل اعا سولا ل

 ایا روم تصم هم فور اسیر -

 5 ۹ تیس - FY هما < جیت روس ۔ ےہ

 عر م تب آل زد روس ۔ لس



۱ 7 

 س شوی ساب که هد را مس

 نر لات ثا وج ےس ت روسی اس یر بر

 عر نہں اضااذہا - نود ہی کر شواو لا تشا7 حس لار ناس سم
 ضا یگ تاج ی کر ت داموا ترکی سا تاتو تن اذ تلاژرو قارش
 رات اور وا لرش نحو سر ایٹم ر وا کس سمت اوا تو
 “ےس اج نب یف اد صم اکا قدا تملا ےک نارترو- کیک

 ۔ سم ےرک۔ نر اہ تب ارض غ کد تصل ر اسر با

 رک( ےس ی اچ ید انس ےس ا تسرف یکی شنا یب اچروا کال ےک اا
 کے نا روط جر وک كر وش ال ه دصبو صرت اد

 ا د وز بہ سقفی بادام کر
 زوم. جور قر دا یار ایسا حرم یا سخا انکا اتضح

 ++ س ب ج

 ےن وک س یک م انس ارادی ےس فرش ةو کک ر کی بم رع قا
 رکے اکی ات ںازارعإ۔ ےہ یکی ع رش گی لا اسا ےل جت پک ۳
 تان نیس ترارصوص ناک آے سا حرض سلم ات نا نا

 اراتسر وب کے اسے تص سا یکے د١حل جو دشا سکس کار وا

 کے رد اح رطس کوے اینک

 موم لیا اڑلدس ترضحز صم ھی فار ار اسا حر شرار ۔ اس

 7 4 7 + 2 مر 2 2 2 7 علس

 تاجرا ےس ظن کت یاس, ھما ےک ےل اوت تحب س کب سر اع یہا انس ۔ هلت
 مل 2م ۱ ۳ 0 ر مر ۱

 وت ےس تیرہ قاردا بس نال وت ےہ ادد ا ے ہہم اک تابع یک اوت باد ساز
 - ںیہن تار سمزحی سوا ےس یت ت بس نیک کر مرکز کی ایت قرب یس مے سس ۱ ۱ ۱ رکے نیت وک یم اعاک از کس نگین عم ےہ نزاکت رد کا

 (یداجر



۳۹ 

 روراسا اکسل روم ت رطح ںیم سا ۔ ےس لیتر تاس مار
 8 لے گنوا ںایحا سار ترول. كف انا هدر ےس سرچ ےک راو

 رج کس ی یخ سم
 وک تشرصم اس سر اف یی روس ال ای الوم- ےس لںاہع 7 نزد

 نقصا اراک تس کک ا ے یرترعد کن
 یسک و اوا جک انس ار سلو ساعا تک

 ا وس جلو ار دس حایتعا کت لار رام

 . ۱ مرچ ےس قیفر رن لا نس

 ۔ ملاقار نار زا و قشر ناسا دک
 یا امرود را رر ےک ا لس اہ ےس اسر سا

 'ںرچررا کلک ل صام بس نامید دلت یھ سرم اونو اسا ےک

 ۱ ٠اس 2ے حا ار ےس ٹنلاڈ !اعور ل توزین کے 2 ناز ورور اما

 اوت را - تویتر اد تسعار ابرو برلن یی رک راصپااطںی کلا

 یش ےہ وہ دم هر ضیا ۱

 تک تبسم یا ماسک و رس تاش رانا ترق نيملحلا نع

 سر سل ان لا حرط سجن عم ےس تاش ن ایمر ےس یسک جس

 یب 'ںاہب یس تر ں اد حرط س جم ےہ تا ترو رکی ر لع سا یی یی ہوا نل
 ساروا ے بیل ےس تلوو سا نم ت از تالطر ۔ے تروصی کٹ رر ث

 9۵ ںرتروص کا ساوث انس یا ۷ EIS ے ںیہ ل س امور خت ار ےک اشوک

 . کس سب ںیمڑپ کشی وج ںیم ساروا ےس نوع بس اکے سای سا. ےہ قول
 رگ یافت عمیق تانک ات ےن است از ی نت یت

 من ارب ترن نصیر گم مور بم بوتو ۱

 بوم ال. بیپ اع لورم ۱ الا گر وز نل



۳ 

 ہم وصل م وژنمردا ںیم ناو س تک رجب تاکید ز ومر که رک

 یو رادار عمارت نخ تیام لا سس نکا طا

 ۔ ےس اکر تار
 یش ووپ

 و . زی کے ونور ب ےس تاون یک
 ی ارت امت مهراب تگ

 ناس یی ووروا یاسر
 روک را شد تر تم ت اتر ناف

 کس پل گن سرم سد ےس ان نرویلیبلع تا, تر تروص یک
 یکن ای یا یاس اس گیر ارواو ہےاس سد اب رس ی رک سسنار واوس

 لیدر واس مالی ای ایا ںی اک نم یں واپسی ےیل ست

 “ٹا رواش ا مسافت ؛ صتازوال کنم

 7 * ہم ےل ارق نایب ب ایل پس اکال کا مر وک لاسر وہ عل ےک ہہ ا

 سال امعاو لایق | ہو ہکا ےب دوم نرطان 22 ےی سار لاسراسم ال

 نیت سکے س ںیم تلخ قاری ترک یل ید سیم
 ئ ہال
 ٤ه 1

 2 سا 7 مو بناب تابع کل رک ۱
 یا یا اول انآ واه دد نا تدوغاطل اایتخا ن ر ںی ایک

 ہراّع دری ٤ یل
 گیر صا الو م تزعج نص- اص نیہ یکی کو در دا یش اسر ۔ هلس

۳ 

 7 ۸ 7 و ۳ در 7 ۳ ۳ ھتس

 -۱< تہ ۹٣م ژ وروس ۔ ےل



Mw 

 م۸

 ی ب ی یک طرف مت صاف نم لا ن رب 227 « و ط صا
 نحف ع نکلدی هط لات« نصر ن کشد دل

 ےہ ہہ نیل 3 نطفه فر )مته شا
 ظذ اے ةت لع لات نی

 هراب ریز وب تو نآرقإ ضشلا

 - ےہ کس یو مشن ولید لر نفوس یصکوک سر اما

 تانا ےک خور لیا سرش تس و ااو نر وار شرق تم ام ہور چ لایت

 ۔ے ا 2لا

 یه لس ار ناس ہیر طاکه کی ےس خور آس ساس

 من اراک یس غز وددک یہ نس پرس کل رہ نم! ت نان ۱

 ہ کے تسرب ہل قاط سوت اپ اج ےس ورس ورک اب اب یب ےک وہ کک

 SN سرد ےس لو ر واو گہ نوں لد دپ ےل وہ

 ںی ھی ےک یه ےس ہراس ےہ ست اما د ےک

 "۳" ا ۔ کس م 7ں مت اش ےک

 ٩ سو دیعش سیلی از یا نع: رم

 ادر نا دنا هیدی عف راف هدع ن يخت یر کیک

 ۱ ںوارولاو یَا هاور ر فص

 و هع ق سدا: لیسر لات لات س نا نع : سعی سود
 مجان اد ژنا واورو غندل ا کام د یحلا یی تها لت شب کر

 ےئ ایم عم رتب س انک یا رای دور یب ےک مت لال ای تر ۳1

 شب ہزاورداکی وتر ضیا ےہ ق اجمل ما امہ ےک ل ۳ وت لر ط ی لادا

 ك لعرصا ایرومرفشصم هم اکورد خر زن هلس



٣ 

 ےس را هر تبرم هی * ٩ کس اهر رخ کٹ نرس اکی رب

 ہشام و ا اب سس ضخ شال تمام ےن انا وم صارو ۔ ےس جاو
 ر لم تانکر لامعالاربازج لار ناتن یز 7ل ہا روا تحل با ےس

 دوخ ینا لاکن اض از رپ ییا جبس ہت دان کراس زر سات دی
 ۷ تایحس شیر یتا یراق ت مرعلاطم کک ت تراوفص نے ےک اسر ث شکم ےس رک
 اروا رک ر حکام یزو اجا ہا ےس قور تماس روا اکے ےس ی

 توان ت ابذ ینا سد تک رخ رک بر پسر ےک لاا جلا

 نی کت اش اھن ےس ای ت تارهع ناسا ۳ بس نسر قرن تر تو صیک

 ۱ رم مس یب

 لوم طح لب تاس اتقا گر صح لمت
 ب دما وتس نام رع میس ےک ت اھو غ 227

 ۳ عر نآرقروا ارقا اما ہی کلیه قوا

 او ےس ےس یہ او ظن ول مدرس اک ۹ و لس 22 یدوومتاراترا

 نانو اا اکے کک تامالعو لام ا نا سم ن ابر رار ر ود گر اتش

 رک ال اھ لاس ںوارز نیر یخ هی ےک ابن یاد یکن الس سونیا

 مز سار وو اپ ےک ت او صم قاوم بت بحاص لا لو ترضح۔ ےر

 اےس سا اوکں و ول لس در الا ۔ سش یی و وہ 6 اکا ارس یک یر

 ھے ام شا مع رن ٹیک ےنکل صام

 نجف ےک ےل اسیر س اوت یہ اتر ل تع ادڈ ناس او ںیم ےئل ری
 ۔ نوبل غار سا وز سکه بس تر ی رس دیس
 متن خروس مهراب ر اح یشن و اهَریَجَت تا ۔ہد
 م۸۷ تآ «هدمارت سر اردا یت ا و عرصو لع اسنے لم ہک
 مم ںایعررص ہم ع اجبیطحتبح صزز ملادبع اندوز ال اب نرو راس رله
 یھ 1 دی یک ت پبیطح ۷ هم 6 / 7 7 مگن



۳/۰ 

 شوم تایآ فا مته تا یں و لس زوم که اوس رای

 هدر ع نر قر دا ابا ابر وا یس ےس ہو لآ کی یزودر وا شرف شپ

 ۱ باحصا ی یتسی بر ے ایا لٹک ں وی ںیم فا یر شپ رار يتب سا یب

 زی لا توط کرک ل اف( نیت ا : 2تا باحصاور
 ۱ ۔ اوہ تہ مار شصت سس ای کس خرز وو روا

 ` ںایشكینکا دخل اسر

 بر ارا لیخأ وکلا وقایع بل. لات هلو
 2 رود نور رنک لا ےس اتت اتوم ںیم عر رش ےک سا سا

 توو یمن احا یں لقلت لری ںی اد برغر کت وارو اک کک
 ۱ مس تر تاسیس

 ۱ تیس نامسآ۔ ایام ناتا ےس شہےت کے ہو ارضا

 کسر ی کت مرغ یری دا جب انا لار « تاج ہری ےس لورم هبس

 ۱ اب سر تو با رکن ون کس اتا خر ےن ے اف دسر ولا

 £ با تب کد INA ےس اتا باہ اک قی کن ںی تا
 ےس قر ملاک ناو یکی جست مر ناس

aN۳ لور تعالوا یا | علا کن وتر وع ں لس  

 ںی تیر واں تین زات
 ر لس امر یش یس اوہ ےس ںی نام تلا | ون کی یم

 بلد میرا هستن یکے لاتا خانو لا ےس ں تا دس ص

 -ںوہاز يسم یس اچ اما ن اتص ای نالو اب ہر هن ادر ظر -

 ہی د نی نو وکر شا یر کر کری ص نو یی له نا هس

 ٠ لشد 2۳

 ہیرو



٢ 

 الا ںی ت وت ایس ےل کوا قح کی د نہ کس ما ںیم ںولسمےٹ رات. ںییسناد تو
 تایر یونی سکہ اشد ب ےک نو حرط سیم نین ت یر ر ق وی دامت ر ےک

 امامت تکی زرو تالش یکن یئاوت کنار سر یمن ایل اکی نو تلور ردا
 انکا ا ناک رادامنو تعاون | کت حرط یسا۔ ںیم تر لٹ سم
 ۱ را گچ ت رع قاب

 بلر سد کار وا تم درصد اسر تم اک سس ام شاناڑوم

 ٦ ا کتاب کپ

 تو ملا نشنموماو تل او تمل شمل سما نر : ی اصل وت

 أ یاس ھم : ےک و سن ۔و 2ہ ےک ما سد 1 ۳1 دن س فرم

 هل كد سرکل ی رنک ین یک کدال اک ةر علف ار

 دان غ ون ساعت رکا ف لق سرش سر مسن تیبا
 تر اوت ح ماس نکے سر اتنا تس اہ اک کارش ناروا ںِ ےئالدداب تا

 ٰ یو ار یب
 لک ےس السا اگر 4 کلر سا ۔ےسو وج تلر وسا 2 ۱

 اکروص 2 انکار ےگ تک زور ےک ناضہلا انسڑر یو لک, تریلر

 ۔ےہ مالا اکل سیر وما نازل. قند رق

 ¥ ۳ ا

 ا ےل

ir 

 ر ی رس

 سه : سد هامیظعالجا قو

 س اےک مت مک یا ۶ نو ےس تعاور ےس رر الا ہرامع اب لدزبن 2 س

 قدا ںیہ یی ل لز استيل وز ےہ بجا کوک ید رضاع

 ی قابار ات ترشی درر کوس زانتیا وای کیک
 ۔ مہر لر حا اوم وح تالار بهار لس شکر شش عل اسلام بازو ےراا

۱ 



۳/۳ 

 باب جسم ین اک لب ےس سو لوبیا کر ام یر :ناما
 ۔ ےس انا قلم صلی لو السا قلعت نهی يس رپ نا ےس لر

 ےہ ارت اح لیس یی سما ادا ےہ یی اور قلم حدس توا تک

 ۱ . وہ قر صالخاروا ای 7

 سلب الف اد لو. ہا ت فی دن لوت کے اتار قرص
 لنت )بکار وا ےب ان ول گو شرک

 ۔ ےہ اناج ھکں یم تہمت نوا ںی گپ ک
 تپش گستر طی ا ےس سم رک تا هم لو وا : مو رم

 ال مس

 ناز ےس مس یزباعتقص یں دوس هم ی دنرالغ ۽ ایام ا. خروس

eسرب ےس سم و عر سنا يزحاع گرا اضعا قاب روا  : 

 هاب ںی رداہ کت تد اع کل ترور ےس ایل ا تارک تف ں واہ

 ez وج یکن نا ںی یر و رش سور لوض ںی لو بصیر
 انچ رٹ لی اجے کا اسکے که مچ ںیم ماسک ند یسک چی

 رر
 ےک رے ا اوہ کے رم ل ام کوب قب یا سیم ت اکل سے
 ۱ لمس ےہ اپ ی لش فض ورکس سو نیک

 ؟ل ا حرط سج ےہ اتر اھ ع رط س ارا :

 ٹا ٹیم تار صا یم یک ےسانھکر زور تمقصں یرٹآر ف

 ا تج

 at الص "ایم کین کاش راس ۔
 رم فا

kt ۲ Ê ۳ و ثا ج 
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 حس

rir 

 ر هدر ترم ںی اار را بک ا تک اف ےس نو لا ارت ارزو اور

 ایک یک ےس ںوڑ ۔اگۓ تاج کس اسارت تور اب ےک ارا
 وک لوک سوکر وا سي  aaر

 گوری روپ یی ےک ت گر ساوو۔ےہ

 تل ہوا تیام برش کیے اھ “ : و ول
 توش کر سراسر ن ارناف ےرراسو رن ۱

 وات روع نر وا ا نس سس ہد وو ےس یتا

 سو 5 ال مرد را شک 1 درست 19 رس لش ںی نیم سا مور ہلس

 Psy نابن تا لاس پ رک شک لویم# ددر یک ام ۱

 ۱ سس ےنزن ممد ایل انا نام اس ماس ن ہے

 اهر لت ار ول 1 سا برا کربن نایب ےہ توک شیب هو بیگ ارگ -ج <

 PEE و زر ریلا- لس نر

 ےک 27 و باس LIA اد شر رشیک تے کد اب کش حرط

 ےک رش ب اونور فیس هرذ# اسد روا جس ناس نوش حس ال یر اک

 2 شم سد رکا /ںواب ےنار قا اس ری

 9 ا “رر یشن ام او ان ۳

 یحشت ت رت ۳1 ةر دمار ةا سوری

 لیس تر ار شق نشدم یک مو یز یل ٹیک
 ُ .د حوا

 0 عزل نرم - مایع ی

 مرسوم نم ام الم اب یخ هرم ۔ هل



Pf 

 نیک شیب سا شی ےہ ات ےس انک تر تر نٹ

 بز ترو تشرد یںیذ یش ہک تک ۳٦" ۔ کس هوالع ےک ستم کت ون. جست ین چسب لایق
 هلل ا او زا نیت ر دف ا ت اک قلب مفر اوا ات

 ۲تا کر رتی یک یک طاهر ہار کیک

 ۱ .- نو قم دو

 سل مو 0 گاف نین ا کت روس ترضح

 هی لصوت شاع نی نع ۔ E گہ

 ۱ ملا ید نع ل یتش هم ع یکم لاقل س ی

 وطن سیب نعمت چی نما لع عا لدا
 بت كتبعر ن ی٤ل یتسم ہفت حاکم ۾ دل و

 2 انا لا تایم تل قی سا ےسیراتح ا تیبامث با
 ےس راع کل رو ضعل ےس ےس تا١س ےک تروع لا وہ ایاھک یم و

 لاوس تشو مو اس قالب دوو ناچ اد شہر سا ےک اراک

 الا ےس انکو ےس هام کت نوک اور. بارکد و کاپ دعا

 ۱ | وتن الس ےس ا مرش نایک و ار اک نگل او فلک یس تش یخ

 لیکم سس غال لب یہ

 یر ںیہ
 یدکی لوا تا هوا تی نوع دال وا ِتطاقفح ۱

 “و کم مد تور یاد

 ماست اتم «لایمش بش ار ق ا داسر ۔



۳۵ 

 یواش ےک رک فن نل ٹی ارف نایبتلایاہ+ آر اک واریت حت اہ
 ۔ ںیہ هه

 لا ےس تسر ساپ ہے ں ام سیر لوا۔ے انار ںیم تشیع * رم د
 کریک فج ت زور چد باپ کز اف رگ تگ بساط

 سا سر ےک نوید نت تی ںیم توک اک ےس ترت ولت
 ایزدی «یلاو ےک لگ ےہ لول ار دوا تت اجو ادیب یم ت اصوا
 روا یک وہ رس ںتفس ی رتی سو رک لر و ےس نو روا چرت لوصف

 سکسی توت ها جات ں ج 97 7 اج سرمه

 گے اوہ ال ےب لا الا بسیا
 کم اروا تی "کوچ کا کب تیا شیب ےک سا وم

 سرو تاج سر اب ءا الب وک ا انام ےک لوک ا - رب قل

 یر تونے اج لب تی کے ےگ امن کب حسب لا روا اناورکےعج الع سڑک ار

 لوس فست ل اقلط مس ۔ایدرکادا صرف ےن س کل یم یکے درک
 ارا ا نج اک ساد يا اذن کلات س اوس
 ۔ںیرکن تک

 لبا ےس طاف سو« ی ورو تان صآی ما کرا ع جر اس سا
 کک مر اتا ید کے ےل اسیر ےہ ےئل فول ےل تست ےس ںوکر ناس سنی
 ےس قت ضا ند وکت رو روس کس جہ اف شش را

 یگ تیل تام تب درا ضر مم "ول امتہر کت نص سس لا: ےس ولد یب اک 7
 ٰ ۱ ۔ ےس یو ےس اک

 مو رم یا نریم ق تصمم و نامش کین کا خ ہر سر : ےس



 فن

 نو قر
 تار ےک دز بگین

 سش یتیم نیک او سکس ولو ان ےک پ ضر فو قتل یا اور دنا سنس و
 وا

 را

 7 واسم غل دا ےہ یر تستر سی قرات ن الا 2

 ۳۳9 اے سو شا ن اص نل یم ےک قول فرش روا رمز اسم
 یاش 3 ا ضرر ی فاك قلع ےہ ا نرم نم

 ۱ تی شو اوم اکے نہر ان فا کک فقہ سس دن نیست

 نانا کف رکے ےس روش خس ےس ےس اسا تای ی لآ تام اےک
 اپ مت یاد توت ےس روش ال اسے شا ن 2 حج

 ت : ندا اکر سا گن

 یر ی OSE اج”

 ےس اہ لت درص تو ےل وکن اکی مس تاراج۔ ھے نالے ر رپ ل ٢نا یر مز

 کن کریستیانو ےک اس ار رقوم اک بس روا اشو ون اک سه
 eme و وہ کن الی تس ںون اا ےک اہ رے تملک تہ

 سک کے مکی کروا تا کن الار وردا ےس اجب وب سک یل هک

 جاے اک ول بست سا ےہ یی کر رض ۱

 ی جج لعلادو قوس وک ل راس اروا

 ور دد نال اط ٤ من یو ۔ هل
 هاو اح ی یاد تار )4 :۵هاز o دوخت لات یس اش نک

 ۱ و شب او کما ۳۷: هر لٹا ار
 بهاشل و شل ارت و زنا یورک تک او 15 دات یرتنا

 باس

 ۲ 5 (۳»ب سر ط زن یو لی تل



۳٢ 

 ۱ نامتحاضو یک سا ےس نا نیا دم 7

 رام قوت فہ لهل را۷ نیم ور یف عاکارا :نسلار قوت. تا و ۱

 یب وت کر مع« قول وینم تح اح: قت ک وک ریس

 و 2 یریل یاقوت کس نوت نام قرت
 4. حس مس لار کامرس ی انت کرن ضو یوم ےک

 ۔ ےس تروس یر روا تر تر تا

 قع هات الع نین روا نیت

 لسا ںی ها تاینصب رک ۳ ا ینا دداب کوا

 ان مڑ 7 اح ےس را نننا تہ امن اکل یاس یس ال ی رولا م
 ساب

 ضا ۳
 نرو بز چوم سل اما ارات ا / رل انار ِ

 شک اتر وک بس طی انس یم تسایرف کریس

 رس هو سی ۳4 71 ےس ضرور اب اسے سا۔ ےس اشد با نوار

 ور یار ےل یتا ےس ن لح نب سم رک

 ۔ سس ےک دن کر لیفت دوم با

 شی اا اکی
OTو بب سرجن ۳  

 روزل نوح تایع كمر نازؤاقح تع كنم جا اقح تایع كرت قام ہل
 اتمر فیر هرم نا یت صا نیر رش ارب نع عوطتلار ایم بابر تح كع

 موم لا الو ترضح ق مک < اص ینترم یخ ہل اس ۔



۳۸ 

 اس ا 06 ء٤ ا1 ایر ما یت اتو
 ۳ ٦ ینا

 نیا - -۰

 27 ے نکات یادت و ںیم اہ یداطتخ ۱ ˆ ۱ .Leese تیا سے ےس تال ایا
 لار رزووا۔ ےس ےس اھ دا قف ناو بیت ان ملک یس نا
 E ۱ رها طقس کک

 ثسا تا نر رند اھ یا ےک ےن ا اوم ۱

 اخر و وو تر تقوی طس
 ۹ ےس حدا یر حوت دیتی یا ےس عا یس

 ن یش ال و
 دنا عار لىنتا . ایام را ِ
 کر ےس چ

 ٰ IF) تب مروس ر ۶ط دحاق 5لر ٹل و 23
 مستی ھن ناب الات تیمش ۱ ہں 22

OEE 
is 

 دلم آ٣ ۔ ناگ لا هروس ر
 و و 2 ا ۱ گر یک نیم سسر ور ہر یہ 7 می ہا ترشا سر َنفدَعثاَعَم رتی اش قو ۔ ہخ (۴ تیآت سول ومر لب ا 7 انا ۔ ہل

 : و ۱ تا سش رک رر ےھ ہر تک

 سا یو یر اش تا ےس دی

 a مال هروسر هل



. ۷۹ 

 و بروا ار ٣ز را ات ل وسر نسوز مه یک

 یز ی زاس آجر طن امن آج ۔ سان لارو یی کت سج

 اب ملط نور یکی سا افخر صتن صا گز یا حط ساقی لاک ایر صنم ام
 غ ضا یک تل و ارادرکح ح « قلفر تم یر درپ یر میس نا 2 ۱

 دم لوس طب اعم اعمرسہکے س نیم یف شروع ا لوورمهاوتر ون افسر

 ۔ ا ت کی لام ار کا تو

 ر تہی ان یخ دہ سہ تہ

 8: مر ریش ح بی یش ناسا عز : كاعت لوح

 کرج ی اد عقیق اشنہاش س شان ال ےس تی کن

 لوک نمد ان رک تاب لھ للو کتی بارک جن آر نان

 ےک اب چی ےس

 قسم السا

 یبب تسن موم روس م ملل ت ہل تلف ا ناگ اک لات وت

 مس سات یہ ٠ر٢ اسد تن ںیہن ارت ع اک اینا یر وف یل و

 ورم یر الو دن 3م ینصرم کا اٹ "لاسر ۔ هل

 رر ج # ہم و ۱



۳۳۰ 

 07 اک یارب ہہی لعن مو ےس لابی وعد

 ۔ےہ اک اےس الا لی لاح یی یز اکے ار طب

 نن یا
 ۱ ال تاراترا یک و سن نا با

 7 آس صخر دا لی ہت نربکی رفاه و جررظ ےس بالا" ۱
 نامور ےک سا سراروا 2 نیت 4 7 ل وفل لدا | من ارب ی

 ے ات یک ر اند رشک س دکن اروا سل خرقا

 رر نک کت رو

 هلک کن. ایام ۹ ےس یش وک وت

 نورو ورکی رابزرب نا ر دن تع ج ابا ےس یخ کے و

 کلام نوت وو لور دا ےہ یا اوٹر خاک ں دی ورک اب ےس نی اس ام لدیرم

 زا وم تار عر شتت اوښ فا کک او لصع تىشنک رق

 ۴ ںیم ےک رف س
 یار

 ت مءاضا ۃوسر اسلا یل نم لالا ,ٰیلاعت ۇلىت
 ۲:۲ را حامی بم دز گران نف کشا ۰

 3 ہو روم رفتم م ته ی ياد لا
 ےگ تس تاس عروس ر مةن نهق ی دعا شنا اوت

 ا۹ تی آم اسا ةروس د توت یهود ساع -

Eتی۲ وتب ورور ٠٣ی تتت ار روض ا  ) 
EE 

 ك

 ہل ےہ

 ۲٣۰ تآ مرعب هروسر نواب هلع دلا لشم ن ق -

 ںی

 ")و

71 

 ۔ تل

 ت

 هک

 ف



۲ 

 یک اما سا ےل ے ات نا ےس ےج هر یگ ها ۳ ۳7

 لاو س ش نزن ید کیت ازلی ارز 19 ریس
 ر

 7-7 ارور لابد تر 7 ناب ارش جزا ی کن وم واجرداس زی راور تا نک

 ےک روا نوکر مم یر سکے شات روح نیر قناری

 ی اکرالوا

 را سم ےک نیر محمود ارکے ] صر کباب * سس تسارفا اروم
 رکا ںا ازا یل رو ہت کسو بارک ا۔ اےس کا که ورو
 ہ کے لکت شان ر ےکت مات ذاوا ار یک رو نازل مت نک

 قوص ےک ںوراد عش
 ےہ جج لقد نقش ام تاک دن ےگ

 نما اصل ام 7 ناس سک ا یہ ستا نی کلی

 ماه تم ۳ى را وسر ےل ع هی" داد ناک رح

 ےن یک تاج ےس ےک نر ل اح ضر شتر

 ج7س ںورار مر رم ها ےس نکی کک کن وراد شرک نداد ںیم سا

 تزاعا کی رن لوشن ےگ یروخ شرت ارتباط باک و ےس درک

 ۱ مکس د اشتراک ز یلع نا لس مرکل وس ۔ںیہن
 ۔قلايک ا ةسصحم ىف قیلخّملُل ِةعاطال

 ورک یر جت رکی کردے اس ےک ںوراو تشر

 . ورم یلعرا مال وم ضم اص ۷ شطر یادش اسر - ہک  × --ِ
 سس ہی ۶ی و و و ےگ



 او ی سا

rrr 

 سو
 ۲ ندا کاب کیش ب یا غا ٰی است ےل یش

 ۔ ےس

۲ 
 ھ2 ر را و طے ھ ر و

E 

 راعلا ی دلا ی ذر ایل او شکل اک یخ کیلا ی یی شا ی ذب ی اناسح `
 (سب تا ع اتلا هروس ر ۱ ۱ ول اپ بج یا ےہ

 ۔ ںی قت ایش نام نح اوخوا عاقل دمی ےک مپ
 ابر ترک روت ںوماکک یت واےناج تنام ےس فٹرط یا نکل ام ھم

 ےل ےک حالصا یت شر یو انو بایسا رک ے اش 2 تالار وصتسواش کس

 کے ےس شان ایس الب ۔ ےہ ترے آر وا ے اش ات لیہ اتر ۔ ےک تفص

 لس ست ار فوکت خار اس یر اعر وا ی اے

 و ار الاب 2

 _ فکر السلام
 و ورم سس

 نی نیم ىشى یا ناب کنم عاص لم یم م : لاحت دل
 ر یار ص عرب

 مون تی ضا ةروسر +4 .» . ی < شط جیل

Ooام اتم ںیہ ےھت غد زام اکی  

 شکوک رند پات یکن ا ےک کبار مل لور وکی ںیہن تک صبت ما ااو تحار

 ر عاص ل گراد و راو اک( یز اراک یک فر تزع نفیس ہنغ اسروا ںی ےل ےس

 بہ ےس ناف سیدہ سس (تروا ٹل ا عا یو ر | تاچ سه در ارش

 ےس لو بس تر شرک اراب لوح ےس 5 ران یک لو

 و یاس ۔ےئہس

 مي نرم من ۷ شر لا لار - ےہ
 ۱ وو تل خا روم - هل



Prr 

 ضا رس تست ےس ےک کرب یھ یو ۰

 یاس دما تر یم یار اور نیر ب اےس نا.ش

 تم رادار درب هکر سار که ۱

 یا ےس وکی ںی اع صور اح سرح ا ےک ان 2

 ترم ول عرس الم طراوت اشتراک نو
 : حت اج تش ہل

 ارتش اک با ںام ار لوسر ٠ نحاکی امتنا ۔: تسیرذ لاما کش ئادض

 قالب + نح ۷ی در خاک نوا نح اکر را ؛قحاک
 7 لعاب لس از ناب تافصی ولی ناتو -

 ۔ںیہ ےس سر فیس لیفت نمک لامر
 گام داعم غ نع: , ےہ نان لق | فسر م سیکس م نعت سا ےن اووم

 راثلا نمیدعابتد علا تلخ دب لمح! این سخا "شا لیس اب تلف ۱

 لات ہللا سیب نم للع سس 4 - ےرظع ینا نع تاس ُک قنات

 للا یاد ایت یت اش هب كشت الو ها خف هی
 ( تسلا ر تسلا 7 ار

 ٹری بانے زوم یک کوہ ےک اب قع اکر کری ا لصاضلوسر
 ندرت لودر کی باہ بلاک وفا

 : ےہ اج کت ملات لنکا پرکن

 قاب ابلا
 ةر و لس ی هيلع هلی لص هلا لیسر لات لات بربره ا نع

 ۰ 0 اوہ شصم ۔ گو ضعل اف تثروع نا “لاسر



۲۲۳ 

 ل تا ها هلن ل وس همت هما

 ہاورر اسي شاکر شالك اامهکح کحآ ا! دع

Eروم تصخر ھو فش ےس ہرودرود کر راشو تنل کجا  

 قم ایت ۔ إ ر ںیہن ب وا کروا ساس: پاپ. ےےر

 ۱ اجرک ران ےل ں ج ں ب قبر شا حر ساوکن فا بلا لای

 ت ییا اول ےک وہ اغ و اےس لاو کے س نا ضا اتنا ا مس ےس

 ںی شورت نام ےب پ ام لار هو « ل ں وہ تب یڑردمارک

 ٰ ٠ نیملسدا عيمج# توان دعا لی اچ سرم فا

 ےک ام ارس موم تسداعا موم دن اب حال وراو شه

 هو يلع شب لص ل EE رحم ن اريج نع ۔س

 ۔ںیمؾنتر طر اوا بیخ لگی حات ةَ الخ دی
 تار جور ترط کس بت ید اعا الوم ےترس تک اب نکو لوا 7

 ناو یرامر نابز کپ آت اک کت یا امری ساروا

 قوم اد بیم ںیہ عید ےس 27 کتان یک

 5 ۔ ںیہ تسر یخ یر سن یس ا هلو ںی شوو
 ظالم وای سا

 اپ نرگس : اوت
 یا سے یب یم سس ہہ ےسر ےس ر تب ےس قت سر امس ہی لوت ی رہ

 ۔ کر ںیہن وپ

 مور لمر ما اک تم دم "شاف ےک تبروع نیلم * اسر ۔ هل
 2 ھم ارم ٣ 3 ۰ ا و 7 ےہ الو



۳٣٣۴۰۵ 

 یک 1 اه و لب ترخآں اش ہد ےسرر کت سعوا و روغ !و نزرع

 ےک مہ ایت رپ ںیہن ترش وک اب ےس سا تیس مس کی کوس ےس

 ۔ےے ل ںیہ تش ںیہ سکس ا سلاو ۃولصلارلع بلا نس ا س ن ر

 ال« مک رص نح وکیل اخ تواحسایم تخیل وش کورو ای اا
lr7 نر تا ر وصل بس شف ارم ںیہ اشوک ا اع و ےک اچو ںاوج ء  

 طرح
 لی مس فر تم یک یا تب لوحا ساروا ناو اچار سیار 5

 نیس ید کر نو ںی لور ےب لکچ !٦ روضہ یب یر

 و اج یو ںیہن لجن سو لاو ںیہ یمراب بن ں ویل اک ٤ں درک
 تا لنت حل ارز ےک - ترخ و اتمام نرخ ےس باش ۱

 بر تم سہ حرط یک لغ فرح ان می

 ےک مدت ںی /رک ڈو ارنا یو ںی ےک سرا اج ےک اش وزج کک ہیک وتر وع ایفس

 “کک یوم ذلا یرب گدا مح کار بدعت[ اصل ارس ۔ ےک سلیم ےن ےک اس س

 ) 7 رر کرا لو ہ تص اثر شا ےل تررع نیر

 ی اک واخ
 اذا ة اسا .هلک ی هیلع هل لص ا لیس لاک لات سض ی

 احل تع مای اهجلف تنصح ی و اص یش تّصاصک- ٹچ

 تّعاش سا ب اولا میم نم لُشدتلف

 لعل گر سس مش تای ر ارم ۱

 کے رار لیہ یکن ا ےت یکے درمرکس ہم یہ اپ انام حل ایا رک درس وع

 کار اش او شک و میاره ب هل
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 7 تیری سلا ےرک قحا اب نمی ست

 حس ۹ ںوخ نصب کک شد ی وؤنووو ام 7 7 آی وین ہیر ںی سس

 2 نیت ی ناشران نشی سابا ؟خال بلا
 گنی ک 7 E لوخد لات لات»سیرصیبا نع

 نیت راح جو نی کتکسن نا ة٤ ملا تا تال حسین اد ها

TEEتار وا مے ا ارفورص رتل س اوس “ےہ سا ےک  
 چاپ ها رک تیرع نان نیس هک رک

 ی )تک ید

 ںی کور وزر 5 ونک اس سم ہ خا وف _- تروکن اوس ِ لس

 ۱ هم شد ےہ ان رے یر تر وس حل سر 2ارب تقوم ون اسے ںولإم 7

 ۱ ےس ام ہہ هما کود حصے اسب کلوب اس N اتم لاک تر تیبا ےس

 کاش بات رد ںوتروعب امر یہ تک 2 تیک لد باس ناریر دا س
 ےس وہ گی اب

 اک مر وع قرچک تر شب اڑ نا کل وتروع ےہ اپ

 ر ول نک ی یک ںوراو ڈس واو ےک ام ےس تروع لک تی - وب چر لوت

lLتکست ناسا 1 "ےس اسکی نا اس مت امن عو م ت  

 کنه یک دت تلف تر ہللا لیخدای پس یہ ںی رت ته

 |: لاق قاب اه ارج یت امان يعانق دص 1 اصاچتووص
 : اچ واچ ماض دلق کت نو اق نیس اف

 ۹ اھت تاپ یزید ی شا دمر یٹ لاب قدَصَت ات! یا ص

۱ 
 (یقسصبا ہار ر هتواق ىج لاق- انفاربج



pre 

 قنوت ےک ونان ماع
 هس هيلع هللا صد ل یسک لات لاق لا دبع نیر رج نع

 ےگ پرت ن اترتا قہ اجا وہ ورع ناکام
 روا ہیر منی 2ٍ ص اوہ لیسو اوتر ناس ۱ بیام که یی اس سی

 نت یئ ابر ت قو وکو عند یرک زی سیہ ے کوکی کر ررر تا اوہ 2

  4انکی ھر اپ تو رس ان الصکر  Jitرار ہل تل ہو دو ار اسر وا اراب 2 اوس ےک

 يب رل ی ا کب مج سی یس تا قم شیر عرب ریو سا: “ےہ

 حل لع تیار قلا باب تیلرش کر ہیلع قت ۔ ها ۳۳
 رر ہما زوم تم ارم ضا ےک ترو یس ۔ ےس

  ۳ 2 ۱ ۱روا۔ے ارث لردرنم حوت یڑارت هر از ی تط ید وک تعش ےک ت لع

 یخ هتک وسخ کرا سس یار نیم تافت اہ کف کاوش تنم
  ۱ےل نیل ملل نگر بحاص یل عو | ار“ سم سالف | علاج سا

 ےس تہ تیا ےل ےک ناو جی الصا اسیر - ارش یر اساس اک اوست الصا _
 تمام قفل یکے و مکس ساو/ن اوض ءقتطروا لم حر باوک( لوم ل یتا

 ۔ نامتسلاو قفول او هر ۓزوڈ ۱
  ۱رک ا تس ابر یمن اس بحاص للتو انوزوم ترضحر 7۲
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 " هلاسر
 ۶گ

  ضلارف کی ہرڈرواریپ
 نوشت ت هوش یوم ار سب شبل ناکام ۱
 سر و 2 لاند ن ماداب جن کسا

 ر قاجار کیش لی نیر موس ن ادلب
 ۱ PES اء ضرشراپ

 یی ةع قلتم جہ ےہ کتب ییا یم
 لس انکل تک نم ین اک ن ریت لا YEA احد یر کیم

۳ 5 

 ( تیا مریلا نک
 5 RT TAN تاس

 مر لای عاری تب یس تی کر سر ی لا
 نا اهن (اعرہ کسر بش کی ریل تو رک طاب کن اروا ےس ام و سرسره س

 یاب تنا ورش لدرو السی لاتع لات قم لا نابن ک

 باس ںی الا یکو فہ انس آم ام ےس نیک وال د حی لیرژ
 و اه دش لټ مشیری کا ریس ےس ال امہ کس مان کت صالح

 راملعا اف لخ دیر مع او ن ب دلا لبا نی کس تن اسا ناک

 ۔یءارکشاو < هینیلصلاعس ۱ تیاذ ۔یہ ثدح سا

 ۔ سم تفت ته تیم کم لیست تہا ےس فک ںی رر

 081 ںی ستی ام شرف مردار پ لا ہک
 ۔ ےک نار - ناطمتسلءایواو نکلا ۔ایلدا نیب ناز مس
 لس د باع دلا حس لرھ حل ل اب لاق هللا دیع نب یر ج نع ۔ ےس

 ٠ مرلعقفسر هلسع لک حصل ا
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 سس اولش تر ابل و پر نهی ےک قلدصت یکن اہ ےہ لوم تصحب ا

 ترس تل وا تیلط
 لیک ونی نا کج صادر ںی نمک ید "7 ۱ ےہ 7

 یکے اعم ادا جام ار ببجروا ازم ساوا ۷ت حلر شر ہد
 ۱ ےس 7 ۰ ر

 ناوضِر ی - ے له لود ین اھت ت یقآروا بنر وب یہ لص اعاشر
 سیف تراس ماکت خر ان وتو. قم

 تقوا تل

 7 ۰ ۾ ھم س

 ےک ار تل وور - شب اتم اکے فو نہ ت عسصحروا تّیلط

 یو لی س الغار دے یت کت بولغ ےس ںونود نا
 ور عج لیک کت وشد ھور یمن کل ص امےکں رئذد نام سا
 مصاف نم شپ س ڈالر کم ان وص وج تراعمو مولد جوملا

 ۲ جی ۱ ۳ ۰ کی ےہ ۱

 52 ۲ مس م تام اقموج, اج انس سایر تمرین نوعی بس نام سست غار سم

 ےک صالخ اےس راے سیل کت قلص دا تل طر یوکس تا لوکس
 2ص ےس ۰ ۳

 روا اکرم ترا لب ےس مات رکا صر صالخاروا- یمن ب ولط روا روس
 ات اقیتو صالضا تنل ودوک یا یسک کوکل ورار ےس س زافراع تابان

 ۶ ری از ۹۹ ۱ ہل
 روا ستر لایت رصا رک چو لاوحا کوم ےک این یس ت بک
 نت کل اینو رد تپ ٠ یوا یب ۱- ںیہ باخت تاہ ضم
 ۱ ۱ < ۱ (میحآ لا ١ ۔ یس ےس م لور کے تس تیتر

 ۱ متکی بوتکل ادو ز حلا ورس ر سستی ال ارت تصور ل
 ۔ مملو تم لام شرف ےک ردد ارپ اسبق



۳۶۳۴ 

 نارع اک'ناحا صاخ د یب ےک سرک صر تقی دا تل طانالوم با ٰ
 تصالصی طخ سم سو کز او ترب یر اکدرک ولا . بو تیر رات

 اف ی ی وس ۱

 تو ی

 ۔- ھے

 ٠ ۔ ےس ناحاصاغ اک لارج اوز ہما

 0+ ۰ . سدت یں ولاد چ تلف ےک میم تیعلرش با
 رم رسا تیر کسو ود ےک واط و تقمقح +

 یرقن وا توصرس لو اوہ تالخ هد س تیلو ےک شیر رم ی کک یک کیک
 ۔ےہ تالا لا اندر ہدوتےر کب وضع

 ۱ تپ ریسک و ن یر ارش تضح ۱

 ےن ہہ ۔ ںی ایف تره

 لو ار وضت۔ شتر و سی یے یس ۳ ر مرن سس نار یس ۰

 لاو شرت نا قمه وم ےس رب عر یس ےک مارک اص ںیم تیبحصیک

 ےس ںوترورککی دن نس دوا یب 22 میل تیک« یس کن ارج امر

 لی نیاز سل ےب ےس ربا تار کای

 نیو مک ی یا یس مور تر بار ےک ورق کرا ہود نا - ید

 ںی طو ےک وع یراع دی 3 رتتسارٹ اش گری اومج ہد ازوک

 ۱ تسنیم شورت نادر با. قرن امد تب یک

 تساس ور ایشو ااو نا ربو مر رالع ےل او ےک

 وس انورم تر تسم زم شف مور هر لاسر لس
 ہہ و رے اے چ و ۳ 23 ۱ لام رب ملت
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 ےس ار تر ال یی متر ےک نرم اس کک | ووصروا ی اب مع

 را رکن زاھس اذج ےس شف, ان کی ور مکن جلا بصق رنز یکن ا و مت مے ا ی 1 یکن اک
 ۱ ء هلس ۰ ۱

 : سهل قیس کس ١ ۔ سروا ےس ان ام کہ ڈا ےس ولع

۱ ¥ 

 یوم لب
 ص ۰ . لس

 هرت قضا ارا ینو ہد ادع اب چی سیف اس داف رام ےس یو یل م
 . سین ےس مو کت ال کرت س اب یب ہاوس اعں ا ۔ےہ سونا وه س

 طظ e+ جے سس ديب
 ےہہک ل صار سس ےس رو حی او شایع روا عرب صل ےک سرد ےل رپ کوک

 نایک
 ۱ ۔ سے ف لقتل ز بح ت امص ےکر ب ےس انارو

 رب رم اپ زس یخیرونی۔رہ ع ۲ت خم بات سا: لیون ا

 ںی ید عر واو گر ےس 2ےس ماع یی اکی س نا ام کریم _.-

 تپ حر کر ط اخر اوغ او لیلضتز او تسال ع رر اک یدار نا نال یزرزع - هلس
 دیس گرو نر سرد تشو س رب ام تکی میس ل ارم رر 21

 تساوث حن او عشر ومارد و یس نار ں د ناو مناسب لو

 نا تاجر فر تاور ایی فسز ر مم تس داف یر تم یر تر ہہر تونو
 تر مرا مادر آت حترو لاو تہاںود اج حز اورا ترعر ےس اعدزا تیزر الع تسرآ

 دنن اشیا نکال غ نر ہو تایطتلاو تولصلار لر نا ایا ڈر وو هنا

 ( مور ل اف لار ب طعم لوایح سری بوتکمر
 ورم مر ما | ال وم ترضح مع رم کن صفا هکر مس لاسر ۔ ھے

 ۔ لعن ھر ید لا یل و هات تر نصب لوٹ لاسرر ےل



۳۳۲۳ 

 نت ور لضعموااغ ی لمس سلا 2 رسم 7

 5 ےن یو ابتک یمن کر کد کل و ےس ی حم

aراس باقر 2 ےہ لری لک تر تل  

 ا ها
 عیال وو رت رپ ترا تبر كه ۳7 موسلو ار وڻن

 شا ےک مات اب کک ۱۰ بو در اک اں یں رخيص عد دا ےس ےرکاوو
 ٦ ۔ بر نص کیم اتقورہ س ن طاب رها لغات تت ہک یاری لداک

 رواو تہ پبحاص؛ےکر ےن ا قاب ۔ تست اک 297 ۳ ول : لووت یھ وح

 کاج يا تب ساک سر اچ سما تووہ ےس لم کل قع
 ۱ ےن نا: وم نر انگل تب یں وم اع تب ےر هد تم , دحش لر وتم

 هتک اشا زم 7 ےس 3 کمو کب ںیم ےک یل لصاعراوا۔وہ اس

 تنو 3 تو سام تور طا اک اقا

 کپی نریم
 ۱ ےیل برف کدام ۱

 گر امو وخ یہ امص_ یو زا ںیم تبح رب زور تچ دم ےس اشا م

 ۔ ںی ای ےہ اوہ لمعت لن اشیا ںیم تبحص کیپ سای سا

 ۱ ۔ ےک موش اور و ریا سس
 مے ےک تاتو نوک اح ام ہیلع شا سم قو راس ۷ هپ

 یر سیہ تروم یر ترو 2 < یر نضل 97 اہ لاسزا کت

 شنای واحلا: 2 ےہ حر سر اھشاک

 سرا ے2 اسرو جود وو تادننر نا کر یار اسر ال اب لوح

 ا ۔ ںیم ےس وہا کو لہ یک کت بد ان یم
 مور لک نووم زو ۲١۹ سار ےک ۔ یم دے پ اسد لم



 موسرحالصا
 هد او ند ناک نمل تنسخ سَ یکے ل یک تم

 (۳۱ ٹی سس بازح لا هوس ۔ ار کک فر نکے یرخڈلارم

 ہم تیرا هروب روا اب اف یا تع شاو لس تعال اے ا 1ھ

 7 کرس یر ہیلع یس آلو ترے تب وئیر ایما ری ےس

 است ات تم ماس ضا FI رنز کټ آکا و هحس اب راهه ںوساے مر در نس وک

 یررو تالت یکس ار ها ا دل سوت اروا یو گی کک
 - آں نین ریل کک به مو ی ےس شور ینا تر ابتفارب

 حتی ره حالا دن لی سرلا عطت نم سرت را ۔
 وب تعافا ہر یکی لاعلادش سل ےس ایارف تعاطا نیا صوت ع اطا یک وسر ےن ےل ینو ا

 ا نب دط س روا ںی ت عاطا یک یت نور اوس ےک تعاطا یک ضل وسر

 هسنور کیک دا ےس 7 رسا لالچ نایمسد کل وتع او ہد نا سو اول کو کک ای ر دّق نه

 ترک ت یاس لادن دن اتو سی ترضتم ام ےرسود ۔ےر ۃراحصڑرپ

 ۃەلتشذَو شیت نا تی سهم ازت نامر ےس نزنع نرود نارج

 ءهتکوآ |۔ سس تار او ساو دخَس نا ند درو - و نانو شب مون وی

 7 د لن سس, ا سہ یکے لس یس | رول ا ا٣ٹلاورم ترش اس نورفایکا

 یک اوت دلم اتے تیر ا تیعلرط تیل لاو لار قت خاتم ںیہ زا طھر
 یکم الساد وداع ل وسب ےک سوگ ناروا اعم اذا لوک تشعاا

 : قدم رو بوتل دف نار ت ابتک پررنگ ار کت عاف

 لعد (ی دمر یب لو یدین لوس الف تعطعلا گو ئہنلاوةلاسرلا نا- ےس
 تلخ ۲ همتا ١ َككَلِحأَت ب تك اب ترس لكا ما تب و تسل ءایببالا

 مد توسل یک کت اش دا تل و اد یش اد جس رال نل
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 ےک اعےلص ےک ارو ار نامش ےک ہم اسلم ےس ہت درک لاش لن

 مالت یی روا یر کس مم کے | س یس راستا رپ ۱

 _ لطب ت اوسی ںی یرفطص نیاز یت شش ان ایکو

 اس Ors ہوم یی اش نیت کس ش ارد جنگ

 دمت از کرایم ےک بات ہک مس عم تر ی <

 تما نام دل خس نوک رو نیبصلقر نہ ہو ہل یر ےس ےل

 ۱ تان بیک یر 41 لعن ص رم یانسا - هلس

 ی sl حم اطس سرو ا صا 2 متد ترم یخ داش یک

 را ورز ور ےس تشکر کلا نع ی روا فروم ساروا ع ابتا ےہ وو نمی روا

PAE۱ راضو تتفرع کے اغ ےک وتمر م رو ادال لا ہک گامی  

 ۱ اف ط ی بابت سسر من تیر لس بوق باس نوبت اسلا بی

 مدح انا لام ارکان من توق ی سلاد ےن ا ےب کت وع یک الس ا یی نیک

 ۱ یاب ےک ےس طاس ںوچبعا ل ۶وخاش یک سارد صحن مے پک اصسو ثراو۔ ایہ اصلا

 مصضراب دا اضو رخ یکی و ہر بید کل ھا لی حر یک چت وہ لاو توت کا

دا کوہ فا طو حس کک سا تم سد ارت یکی ر لب رک وا کس ارگ
 ۱ 

 ےرر یخ تپ کس ورک نیل کا تزف کاتر
 کما سا هتک کای دانایی اید ا س چرب ےک

 ي حسرت ییا یک کن کشید لیا ینہ یک ی و کب ںیہ شب ی
 ۱ س نا روح هم کم ار اتو ات هک کھا "نیر لو ےن رہ طلبہ ناس ںی

 | هاو تزعس ر یر کر اب یو
 مو فح شیپ یکن آرت

 مدام تم ال دو لالما نیم



۳۳۵ 

 را 7 یر نا 2 تیک
 یوا تعا یک نبحم ام ےس لوا نرتا اروم ا اہ او ان یر مال و و

 یھ یر ۶ی هد وار کیو وع روش صنم لایت کر یل رب

 رک سر لابارو ا نشر ور سا سو ےس هر ورام اس کب :

 اچ سرا 1ط ہروررود سوپ طا داع ؛ تاعرپ جبر قوسا

 e راتو وپا کس لالایی کد ماسک

 ۔ شین لار

 جر کد 7 حوت سد هنوزم ی چ دص سوچ ۳
 حرد سنو ۂيلع نواز کن اروا ارس طیب اک مس نارمل ات گو

 7 حرف نار کرک | نیو فورحم ا فکر حاد رول ا

 تیام یز تربیت هما اک اکا کک صولا رش

 ؟ح زی برق ساب کس شا هیچ من یاں انکا س
 میک یو ا وج اورو رکی نمر ھا سنز س

 ہارے اروا رم ےل سرت اک یکے ار ار یتا والولد ل وکر 9

 توربو اه ےک فور لپ ماو قت نال روا السا ایر جت

 رها تي نیرو کیس نیک ۔ سل ےب

 یر تر ت ادر یا تریو ںیم را کت وحل ارا ےن نانا ےن ارد

 لا تقیق یو ی ترو کرا لو ماش وضعا لع ںیم نایب حاتم: لب
 غیرقابل فدا ریاضی یار م لادن

 یر لم قاب حرم هل ذخ نمرهرنیلا) نی الت قلا لع تما نمهتفلاط لات هل
 سلع قفشر ںورپاطظفہڑر كللا ماچ اب نح قع ىلع نہ اظ ین لاتا س

 £ رای اد ںی نم نم هام لک از عمه ٹی ات -

 ( قم



۳۳۹ 

 ءاصاروار ون یم نکن ناک ی ات اوا ےک دص ں ور کس اد ۳ لاش
 ۱ بی کوب رک فی اع ره ےک تر قر وت

 ۱ ۔ےسہ 7 کل اشهرنژ

 دومین با سری شورو یم دکر لاس
 رلراود کا ات سراج ۶ ادوا مس ح)الصا 2 میر !رلع ىر وہا لعرض .

 ۰ . - یر کس چپ ےس ۱

 هئاسر

 برس ال 2ل رک ری
 اخل وسر عرابتا ےس یا ا تام آں رس ھر اتتا الی ارس

 ےس یار شرم مم ا و اروا تملا کر 2 ہیلع ای ٹسص

 ۱ ضیا تبار رخ یی رکن یس رت سار یل ے ساروا

 رات نل نوے ےس بس تر نا روک ۷ ا اوہ آ !یتیزعناردلرب

AN,۱ لو ارش حل اس سپر و ہیلع یا یل نر ا لو میر ےل  

 روا ےک وہ تست ےس یل ار ۔ تس ام اح 7 سم شما ا اص روک

 7 یلار ارایرو قوت مس تک ؛ سازش EE ا لمر ناول آ

 کیس شپ ری رس

 ند اک ےل ہم پر,
 دا نانا ںیم ناک اد گل عد الم طیب نس بسم ےک ےن ہار

 رح "یو منت

 رم خو < یدل کام شب نم لی ٹل یقاشت نمو ہل ۱
 ۳در ریس _

 صاف ےک ۳ 5 جر س رو دی ا

 a: pl) اتار م ريم تاسی ینچج ا صنو یل یل ام هل ین نم یل لس
 سا ےس سج جس ۱

 ره زر ۱



 ۴ں
 ۱ ¥ هم 2 ۱ 2 یا

 ۔ ےس بوس کرنی ا ےک سما ها 1 تسایا سش اب

 ما کتی.
 گر و یروشق ایر کروا سم لام ییا ےک قع ےس سوت " ٹہراما

 یورو ورصاعری اب 1 ۴ ما ںی ترک بس سیا ت ید عا یب تححاضیو

 ۔ےہ راب ایکو نوکر یک

EE۔ ی تس ارز لق  

Or 

 2 : ںی ےک ورا ترضح روش یی اک سس ان ۱
 داد حتما قر طفا نم شخ ماس ی هیلع هل لص ما لی لاق

 23 | هسلقت و طلال | و ت اناا

 اما طرق ی روم 3 21 7 ںرہاک تورا توغر ر ھتوہ سا

 لمس وز اوم ل 272 ؛تس ب کر مز رم تم اب ترم هک نواب

 دا لٹک ناشصلاپ یت ۲ ی ناکِملسد دم لم لوس کف ےگ

 ار هل لس لوخشر لات هل (ثمازرہلاسر رشک یوم

 ٤  ناتاش مالغنع او یس باک حاس امید نع جج نی قید نهتم
 نعودسو هيلع هند لی سر قعر هل تموز داسر واش كيرالا نع ۱

 ۔ دف مرحوم قصل دسار یقلحا ةمطانای لات تان نسل ٠
 لر سی 2 ین سا ن [۔ لد وند ول کیم مر لد نو اا ام سم بک یمن ےگ

 رنک یارک نسيت شرب سز اج بسا اخ نو یر کر کتش
 (دص ادم اسرز ےل 7پ لدراد او تر وا ںولاس ےن اروا پا ےن ر ۔ وک و أ

 ۔ یم لر مال وم تطعرضصم ۔ ع ص اص لاسر - ےگ

1 



e 

 r س ےک ر رت یس ےک ےک مے ےک ےسس تر ور

 روم مسح و لس یا ده
 یی” ۱ ٠ رپ ۳ى

 رپ ۳ رسا ١
 ہہ حس » مچ حس وا حسرت اک حج ےس ےہ اھ رہ ےس رح ی ی کس اع و ی نی ۱۳۳۳۹ |  ھج ی د اچ ے حس“ ےس رس روح دل ی مس ےک ی 2 تھ مج ٭< ےہ ¥ امی

 لب رز ۳ یا دیس و

 ي دل ۔ےگ وک ی 8 س الخ

 ےس - سرو اس اس جی یر مے اے

 و

 ر ٢۰× رک س ایس

۳ ۳ ۴ 

 ںولاسس رواں 7ے یس شی ےس تست رد ت ر ۱ اج ریس ےس ۓںٔےس ےن نیا ۱ ےس ا ۳ ۳۹۳ ۳2 ۳ ۲ رگ ب ( 5 2 2 رم ھے و

7 

 ےب سا ا 22
۳ 

 ٣ پ 8× 4 ۹ ۲
 ہم ر یار و م را ۳ 9 ےہ جان سیم یک کرج یس رک یس ی وو تا

 یی َ

 ۲ 1 لس چا رعب ۳ ۔ ۳ ہا
 r جی 22 تم اسود وحر ںی ںج۔ ےہ a یکن اچ روند ود ٣ + كس ٭- را ۲ 5 و ۶ در ۱

 ی ےک سا

 ٠ رس

 4 رب ۰4 م 2 مے ۳:
 ك4 ےس le ۱ یر رگ 1 وا ۳ مو

 017۴ 2 ےک تا موم ےہ

 ا ا یک یر تس وت لار ےس شرف اک لم * ۳

 ستار مر ںاجروا ےب بیت ی یا کک نام بابا سس وا

 اف فن رر ار وضع | تر جا کا تضح ےس نونس یر اج ا -
le۱ دما کرم ساب  

 وری لوک و ال یک کت املا | ۔ ےڑس یل ےہ رطح کر ایس رخ باب اک 2

 رپ ےس فو منو بولطم یا اضر۔ےس نون تیز جا اج اوج ارد طو ارا

 م لم اب لا سرقت اار یھب مس ا ںیکہ ےہ نوتس ریلوے 7



۳۳۹ 

 ےس امان یہ تلر هد عرش تا یں نا

 سال جر مدح ر اپ کل ام هک تپه تعامل او تنفس لر ۲
 - تراصبےک نرو نفس کت ذس 1

 - ااا رضی ےک ضا ب
 ادا ےس لا ص ےک رر یک یس تک ج
 ۔ای رک لم ںوٹراو لام یی زعل قل لو سکس لوح درک ےک طنآف ےہ

 ( ام ۔اذبہلاہرر

 هلاضس و

 ريمازملا رخ یعریر غلاة داش

 ترم کن وہا

 ک بىنا نیوخان س گی ثعرخ3م1نْیحْوتکك ےس ےگ ود
 و دم ر نیست
 نل تین الا مروسر دبی ی سکس نع ن قسمت

 1 ےس ییہ تر کوب :  تیچرش تور زا تہ کپ

 سمن ید انا اب کاو "سیتی س اوہ فح ی اف اہلیہ زم

 وإ - لب سکس لوس چکے حساس ی هک س ت کب

 تیز ےب تامر ےک ےس اپ
 شش یک تلس

 ےک EKE یی یکم یب این کلا IEEE ۱ هل با سور رر ےس کہ بم ۰ و

 مت ات کا بکش تیغ لک ہک رکا اوستا کش او
 دب 8 و ربا ۴ ر ی وک جج یک رس جج

 د دیدم گاذع جن قو ام اطخ تک ارفشم هاد ننه جی

 (۲۰ ۵ هنعمل ار ر وحلا عام نموا ۴ ےہ تلا هی می ط ن لوط و لدا شش کیم



۳ 
0 
 ۱ وس ناصق مرکز همه سس ا تن ام

 ںی او خل روا ےس یر رم کل ورا امر وا ںوہ ولرم کاک 72 الع یاو

 ` کاتو هر یم یھب ںی کک

 ۔ ںوہ,ظحال تاراشرا ےک ام الوم ںی ےک سا
 روا ویٹ کرک روم ہک

 وا ابی سرب جز کسر یب ےک ےس رک روک ی نات شارح

 نامور ما تعزیرات ساب دای ییا کود اج یں سما

 کو یک کن ارق لت حریم در

 کسا تنل ارترو ایوب شر اما یی ائالاپہدوک لے با

 ۱ - بوت صر صحن اتا هکر سا شکار

 دن نر و شو تشیع زاَمزِمِهرِخِالا دلا نان وص ۔۱

٢ 

 ا مس (لالع الع ثریا ظفاحر
 ق کر ضار تسا یز مز RE خرس و تسخ كمالا هذه ق

 ا سراسر گیم

 ءجرش ینتر یہ سوپ ہنسا

 ۔(دوسیر مارح هتک یتخمداو و یه دا خاص ر

 كاز اد شام کلا رام 2 ےتطلاو قشصتلاو 7 ینا

 امد وک

 وما افاکروزلا نود هغی ل نیتراک شم ایم ھا

 e ۳۳ ۱ ۲ ۳ 7 2 ہک
 مدیا هبوسو ۱ ان ا ىخللاب ۱

 اکی متی تیس ۵ ج رٹہط عادی ابتک نما اما هل الهه کر و قو ےہ ورک ال و کود ھ227 ۱
 روی هلا هو ت ا ۵ ey ی و مح ریس غم یہ



f 

 ہروا ےس بہاووہا اکا اک الب إ ہد رککا ےل یسر لع لصق رت هل
 بو اقو تست بد کس عیش ارد ہی افا ن مک ےس اہ جا

 سے روم ترسو ر ڈیم رسا نراتب ےب رم قو راب اس بش و رومرت رو

 کل وات یوم ںؤ نشد نوا نر کز ںیہ
 ے ایس ےس ت ایم باک زاروا ےر قفرن کادو یھت اما او رنک ل اعا

 بحاصرص )سر الو ترضع ت ااو بشر لا لو اف ر
 ٠ إبرا لبق تا قلا یروارا یرنیرا فان

 فان ےس متلب ےس ا رخ بیع نت یوم ےہ
 ناسا تیمع ںیم یو ارت ضجلروا ار نت درب ےس سریع نات

 سیح۔ ےس لوق لو ضا سولہ او تیصح یسادسلا
 ۱ ۔ حل رب لم باص ٹ سر یر مان ےس

 سوم ال جیب اش سرم زیرا جا اوہ تضحر .

 تیررظاذا لات با اذیت ی لیا لوسرای نیملسما ن ملحد لاقف هس

 (نیصنب ناب نع ادم ید ریہ ا تب یک تراحم او نایملا ۱

 ا أ

 هلاسر

 نایت کیت
 "ارث زرت اونم نوار ۰ی شلو وو اک لوس ۶ ایض کم لس

 مین تساوی دا برش اب ساب

 تکی اشک سگی اب اب سرو ا ترتیب ادب ٠ سم ےیل ےس خاتو لاش

 ںیتاف یے نور ےک ےک سا یر ید اش ہرابنعد کس اں ب
 یک ئاسو سکے اض ایا سا دل ۰ ےس تب السا نو مامی



r 

 ی اروا راک دو سارا ےس اج کی کٹس کرو دہلی ہہر سا

 a ۔ ےس اہ یکن شور ےس سرفه درک

 کرا نا جایا ں تور د الپ اج الاب لوح روب الان دوم ترضح
 یر زا تخ ات کس لی ےک سااوکں وضو رم راح تخت رخ“

 ۱ وک اب طی سام ر دک 2 سن ںوصغخےک تلاسروا

 ما وک کما کام (ی وع دام خر جی مر

 ۱ لع عساق یو ےک نما انک

 ا ےن ور کر بص اصروا ناف ےس سی تام رض

 A ایکن اصںیہےغثئ يا کو ن یئ
 تل ار انس انا کیف ممی ےک لول او بک مو

 , نیش شراب ریش کل ود ب ۱

 ۱ کو رن هد هل ہللا لیس د لات لات رح ېا نع

 لاق اهم اش دا ٹیکی ہللا لیس ول نداتش حی کیت

 5 مور ام ةر ؛ تکست نر

 لماع تدم عونا س هر ایک مے یم لس تر

 شاع تصح هر وس ترتنم تیزی ترضح دخ تب ضح ل

 ۱ طه شم تما ترضح شیک ترضح رح لا تح

 ا بس قاب ےک راع ترن ےس ےس ںیم وبه کا ہرا فص تر صح

27 

Tung 

 EEG ےہ دتا یاں یک کت دم تك یس شدلاک - هل
 ےس

 ےس مي ےہ ص ےرس ےس ےھ ٣

 وامك تو دک یک کج تج د چا سچ ص :
 rs م روم

 ۲۳۲ دی ۷ ورتتبلا هروس ر 2 نین علما مِه< دا ی 1 یوتتتاب

 میر لی ما الم تصم كص نایب ومب جراهب اسیر ۔ هل لع قفتت ۔ ہل



۳۳ 

 ۔ ںی لابدززجاصراه یک ٦ - اوہ راکم رسوو سر سو زا یلص دز 1

 ےس ںیم ناس تام ترس نر | ترضح تر ترظح+ تیس تزح
 ۔ ےس اوہ ےس ناہخ تصح رامود حا وارد ری ییا ترضح

 یار ےک نب توت سری کون سا ےس کاپ ترس یک یار وضح
 کت رش امر ط کس ساک یہ یک یے تیک ےس بوم یک( فال ےن *

 اہک کس ا قداصتح ی. ےس رتن ےس سای کر ورو | ہعیکر ےس ہا: کت راتو

 کر ارز ےل ےک دخ و الی رم ٹر ادا رس کب وبخوج ؛ ےہ اناج

 کو ومرور ل وتردد اکل والس روا ناسا ها شو هوما اے تو زار

 / امير لوس کرک وس ےک ناببا ساروا ےہ نزد ایک ا
 کے اکے اس سک وس

 مقرر بانے ںوراو تیار ےک لاک وہ ےس تمصوص تے ا

 بو سج ہو ناں دیک سین زا کنم ےہ لاج ا وایی د

 لوتس هك ی عات وگو 2 لاوس یم ق لخت ت اوت سل

 ۔ ب یک رپ لاوس تاس ےس ارو ےک اکہ بإب ا (هتسعر نع

 ےک ا دغو( غو کاب + ن توپ یان ند ہری نوک لاروس العم
 < در بیعت کل یم کرل

 یاس لورا کسر يا ها لاوس اوسید
 ۹ شال شر بر ط کد ےل ےک ندهد لب ساق 7 مک: لایسارست

 رکی نوک 7 نیک رک یا سیلی نگ لاوساتوج

 4 شمس ےک رام و تل

 تافخوکی زط 32 و مو ترم لاو نان

 ا اروم تصح ئم ام ا۸ ہل ار ۔ هل



۳ 

 داور تار بس د رل صبف یو روتے نت گو ےس ڑی لک

 ست رس تان کب یبوست قوس ایاز

 ۱ نون اے اج یک ومس اں وتی

 ۱ ماوس قاط ۷۶ ات لن انحکق قالعا ےک وړ نیز سا: لاوساتپح -

 باز کی درمان ا شا ےک A قاوس نایناس

 ےب کرک کش ملزم سنی ۔ ےب شیخ اب انس سا یو
 ۱ اک چ لار لک ےن نی اوج

 رپ سارق ته *تسادعندد مع نینند موش ۱

 ےس ںوراعروا لومم اھت یک کمد ےس الی دا کا لر الی لک رت بج

 و ساری اد اکر ی لس نت رخ نیلی یل ا کپ فہ

 سا ادخل ور روا ےر لب تزاجا کل 2 حر آرا بیحرگ ؟ ےس چو ایک

 سا ات اما ہم ئل لمس پیو ںیہ اھکرے )رکی

 تن اصلا یو رت یک ودرس سار ےس

 ۱ 0 ال ورش کر وال ام بدم اہ یل سر

 ےس ںیم یی ےس وج £ اص تورو لیوط بیت یک

 ته تی کس اسر س اے صح مع - ںیہ ےک ل قلت اف نج فرض

 ۳ . ےس اپ ایکس یم لار اض فن وب ےہ اار اطا کت الا

 ۳ 0 سوم ایر اک ترعو ساغ سیسکو 1

 رگ لب تیوص یک فا ج اکر رکن اگ اکہ 201-2 ات نو

 ہو تم ےس با حس ن فی کر سوری یم ماما ری عاقاروا
 ہم اک ارش ِفرضروا تظ افح کت تو تاع با سم کین شیپ ارم ۳۴

 نور ی عرح الو ترضحزیتصم ۱۳ام ات واسم هلس
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 4 ی امن ح اکر وا ےس ادر ارت هو آرد بویر 1 یر ہم کے سو

 _.جسیپت باث نق لطف

 یی شل و رر ر ےہ 1 هس

 یے ول ورم ترار ارب

 ریزد لا کاب ےہ ٗے وت
 70 7 سسر خ ورک

 هلاسر

 تل بشم
 سيب اس شفت قیر یل اسی سا مس

 ۱ ۔ لات ےک ت لضح رض ات ڑی رام دلیل

 ے اتا لو مدح ےک ےک امن اوو املا دار را ایا لل ےس ہہ ا تار اج

 ۔ںے اذ لقا ارب بشب اتم ناک اراشا ےک لعن لل وقل وسر

 جز ار لعل نت يک سم الع زا ژاج نافمرا » ت ابعاد ۔ لس
 میس م تا. نام,لامروس ز وه سرذنمانخانا لم دليل ق هس زنا انو ۔ ما ار تا نادا وسر شرم ات کری کو شام

 عام نرم سیم نیلالیلا۔ یو شیما زن اھم مینا حا قوم آت تخ ب
 ےس ےک ار یک مع را ےسرر لا لورم ےس تار ساله س کسر تار ض ج لوقت

 شش نآق جزا تب برگ تس یم نی لات. تس تاب بشرزمتس تار ساک

 . تو ووم ےس ںیہق رت اراشر ےک سد دراین ترضخ اتا جس ںیہ
 وید نایحت ن متصلا ٦ ان تنا ر رس اسو دیلع آلا لو سر لاق لاق یلع نع هت ۳ ات ۲ ۱ ۱ مم ھر مر ۳

 ات لا عا ےک میس ۰ ا سیا پر فلا لیضیاعت هٌس»ناغا ےک یشوض وام

 كراع قم نما کرمان قز تم نمر منع ان افختسمن هلا لمس

 ا نباهادر) ںجغلا مللش ڈا کیک اذکس کو



۳ 
 ۳ او ابع نسل مت ےہ لتاشف ےک رس کر بسر س نج
"۱0 ۱ 7 

 ر ی وبا هنری لقب ۱

 لاش یہ ج رب غب فلت اوقا ےک ے ارس e ر اخف س ےل ارق
 ادیت

OPTSرسا  

 ۱ ےک فا ریت س ترم کی زابشا ںافڑپرپ عاب پخ با

 ۳٣٤ ۔: ںیہ ےک ار نا

 02990 تار تو وا ہڑائا ےب ںیم تن فار”

 یا اد وس الم 1 اشو رو اوہ و وصخ یر کت ترا آر چر سج ی لی

 روا نان ار برقی. تورم ںیہ ترور خیر لاح وک

 گنیلشنآرت لا او مش کا روم رویے روپ سیزابشتآ
 ه و شیلا نیم لس برف ضر اک روس

 ترم رب شیب توقع تاور لو تب ارم صد ڇڪ

 تم از کب آد ن غ اہ نسب یت ن اث تنی پاکت س

 کرایغ یسا س نٹیبتھروا نیطاراےبا پآ ل اثر واب هز ای

 yy ۔ ے ےہ ر اپر پ اک ےنا اک تایم شر

 یالسا قلعت یک س ا. یس پل ندا یا ۔ هلس

 لاغر ن ا صو ںہ ترک لسی س تثرو هروچومردوا ۽ سم یکم کا

 -۔ایئج یتا قلب ؟ ے توش یک ہں وزیب نواب. یزابتت رد
 ۔ےہ اج اف اید سروس ز هست دم ےک او هس

 ۱ - مور یل ھا ال وم ذتصمہ و واب بشم اا لاسر ۔ ےس
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۱ 8 ۱ ۰ 

 لجون لا
 ما دج شع نیک یک ۾ یکی یی یوا یش : یلاحل لىت

 (۱:۷< لیسانس ونمو ۱ ما ی دلااص لا دجتسُما ىو ٰ

 نایب شو او یس ور ملا کے چ ی 7م ,فرفرو ا ام صا ںی رر کز اعا

 تو باتتں تراب لب ںی کو [ ۲ ناور وت ارندپ

 ۔ شررووم روش ر و لل اوت اےک ت تطحن سوا اے ا ےک

 سرد تو سینک برش هدر ل دث ت ارح ۲ !م لسو ن نادري

 ساد۔ ےس نر اک ار عو الت بس چم السار اپ بن ۔ ںی تسال هللسالع
 ۱ قوم ریما کپ ےس نار کت انارو ر سد تتس دلا یت تد حک

 ك او ےن ای تاہم اک اب سیم تیشہ م بیمار ا کس اہ م خود ٹیک ےگ ںوہ

 ےس اد سا هو ۔ سيستم یہ ید لار کت

 تون ی اسار مکے سج ا اکا ارض یا قل و کے س ث شرطی اداب اج ںیہرسا ےک

 ۔ےکامہہ قل لر لروا ےس س اا يال شو فلع روال رسا یال تایصوصح روم

 تاناونعدنج

 تابوس حطتالخفمضجہ ۰ لاعدرإ اوس نجس
 جڑ علا ترسم توب ل قع زدم
 جرمی ۰ فانوس لکجایس
 عرض, مک کراتو ص تنا ی

 ورم لر ارم تضحر صم نص یا چرس هفده اس ۔ كم
 ہ ہم مي 7 6 گلم رم و مل ےہ لس



۳۴۸ 

 شومان مو ولوو کراس بر خور رب اعنا یل درکار شح

 © 7 نیم طر یب 2 اش لہ ی لار وضو اےک واسه لر وا

 نم تلثلا ةماعى تلساا نعم ی سّشارشک هد یلع لاک یر
 هدیه دحورب یوا هنا نیملککلا ین ید حم اکر اقا یم نیرخاتما
 یدّلانحبس "ات ی هناحیس لو هیلع ل ڈیم اسو هيلع هل لص
 لرزہ نزاویقل) دریلأو حو رلا ع یمچم نع رابع د ہحلا ظفل کیل و دبجل لیٹا
 دیلع هد لصو شل ا دج َدَقَتاَمل یھت فت اکا شاع نعی یت بر
 ف هدسحب یب وسا دنا یلع ن ی ںشکال اک جم رب یو شا هلل ىكى ولسی
 لرش سز . كلا یلع ةحیحصلارایخالا ت لتا یت ةظقيا
 جرعة ت سدتما تيب لا هدسجب یس خا لعںشکالا ( حر

 بجحت تدا ذي ق یمتنلا 5 ددرس قلا یهتنا ىح تیبا یا اب
 لقب تلشیداقییر هشاحتساد شیدی
 لرد پ آب ےک حب یک ری کت لعشا تم تار کیا وک دو

 کس آر فا بنی پلو ۔ ا اناج سرکب آے ن ل اتر گیا کت امیں ایج وا

 رکس سحر اوہ ںیم نظم سیب اسیر واک س ان کیک "شیب ید یب لاس کی دام جس
 کن اچ ےس اع انک زر ایمی دام لاعر تراش می اولاد لاشم لا
 رج که ہ انت وم جت ام اما سش مآ ا یو ےس لج ےل مایا کی ٹر
 ۱ کوا دا جاو گر سوز اھم نود روا ہم تہ یراج اکا ےک تد دری کرہ اط

 ا ۔ ےاۃم لص اع لش ںی
 2 گہ ادیب دا یت سی ساروا ےک کب لات تر انا ےک تیل ام

 سلا تسب ےس لوقا ہو ںوہ ضش سا وعرو ار او لارج ےس سٗلا ِذخرطحم

 الس ہل ا ےس کیک وسط ےک فارم یش ہو کے ےہ زار اکے اچ سوکت ب ںی

 ےک و یکن بت کس ىلع ءا وو حس مرر جوق م رو ار ظل و ک
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 کت رر اع ںیم یر ام ھلاع سا ہد اب حس قوا یر لوزپم سا

 ( مور ید نده اش ہم تارتار ل یصفآک یس ودر لاپ رسا جز یہ رر

 5 ما ین زقرت روا ییا کت ببامت ےن تا عضله س
 ۔ س کک رپ او ےس خم اس ےک ساروا ےس

 ےک مت ایش او کر اہ الوم تضر زو شو نونسا لب تایاور ما
 ۳ ںی زلت راولو سک ( بعلت لر سحر یگروا یر ابا روا سم

 ےک ا کرہ 7 ےن رکی شن یر سیر الغ ں اڑا سل لوم

 دوا ےہ یک لقا یک یل جم اعتب ٹیدع - بو حرم لب لپ توم

 سا ےل سس ےک رار الد اد تس رواء اسار ورس هر وصحن کیم هلس

 یاس امہ. رب لصاع یت اسر کل بو وک ب ںی ناکشال واب دوا سقف اون
 نآقمےسو کتب اوج یک ر اشم هورو اف یورپ ںیہ یم ےس س 6 رد

 مر کنش نامی ود یاری ازت باب تر فتح که رب
 ۰ و ےس ظص" جارس ری حر حب

 ( لایئامالعر لودر ےس ںیرز لکه رش مارک ۱

 ام ذضنتناوصحطتسا نا سنولاو نی ارشح ای هلال رس
 ےس لا نالا لإ قو ذضنت ال |ی.ذغم ان ضرالاو ت یٰللماراطقا نم
 ۔ےس یی سر کیا جمے رار وصح
 اج ایکی ٹر ولعو کند ۔ ےہ نام او ب عر وات لرش جلوہ بش ںیم ب اینپ ۔ هل
 لیٹ مج کیم ےس اج قالع یا شک تار ںی ا هک ایت یکن درا ۹
 نیل اینپ بسا یک ا سا سن پا تی کلپ ںویز اک
 1 ام ے ا امار بشل اک اد سی رکے تل یں ومر نا سو بتن وا
 مپ لول طلا - هم او وه نت تو وي لون



۳۹۰ 

 رول زی نمد دال تیمار پ ت و نصوم ےک مر جلد فر یل ےک سا

 5 ۱ ۱ ۱ 7 ۱ موم

 رب ینا لصییضلادالیم فک <
 تلنلسرا اسد ه نيد ع میز الل اذده  نز ۔: احل وت چک ا رر ار 2 رو أ وک ا 9۳و a ا رو“ ۳ ۱ ۳ 5۹

 ۱ 7 یر ۱
۳ 

 ۱ صو ۱۵ ےک ےس و ےس
 perp) ٹسآ ۲۱ءابلاوروس ر و نتملحد تخ ا ۱

 ہیلو تن شا نیز ےہ رک کوک تم یادی
 ۱ راجا جو کو سون لر مسن رپ تبراعس اب ترازو کم لسلاو ودصلا

 ٩ بار پ آر سیتی کلات ت کر اک
 ےس تلکس ےہ سا ون کہ وسط کر ون پاس روت رکن وناس

 هل ےن ہم وت رنز تم لا ہد ےس سیال تایح پ آمد سیا
 ےس و ےک ن ی مارا ف ی ےس نرم ار سن عن - فن
 نت رو من ما ےس نما 2 نب ق الطا ای ےس قالخاب۔ ےک نن بسا
 گن یسییاغے تسرپتبروا نر

 لول ےن وس ےک 7 وصیت تال البق م ےس یوبت تشعلر ناک سا ام ۱

 سوکت وتو کپ لو روب را کس قنادی و
 عن ا تک لن یلرش جو وا واک لو کش ترم سر ی ات ممد او

 هک تیر ریا ومر کو رک ےک تما ناور ہد اکررلاروفعترد ا ےس ات اپا دیور
 لیا نوم تح تص افر لوزا ر ےہ کر اھا س ےیل حکیم سا ارادی
 3 ۱ طلای دفتر اس هل



 سه

 ےک یر ےس ہار یک امت شب ار کہ ات“ ی ہڈی روا تلور کماکان ت”

 ںی صر ہو قت رض کیپ یاب بک ما ۔ ےہ

 هل تیررق سسر ےہ سا ۔ اتو وج ایر ود کن شا حرف سلا اج نر ا دیس

 “لاک یاو قا ادق نیرو نواز کمال انور
 ' ےس ضف یک وئال سرک ۳ ایش پا

 تال کن ا سا یر ال سو روڈ کرم اس او جولصلا اہ ص یل شش ۷

 ناژادجارواکسابت لاع اا هلی ےس بسرکی رتل اع یس ےہ مو لس اکر دب
 ٰ - ؛ےررادل نانا کی اب رض لوتس ا

 ل ب و ولد تر ون لے و لعل یس اعورر اررسپ ا الوم

 لند سيد
 تیا ئی یے بال یت نروار تحب ئل یه دب ۱

 ۴ نتمكن ىة او ٹک همت ہک نئی
 ا )

  eعب ا دروس ز ٩۲ هل تاک (

  ۱ظ الا ںشرزحود اک وتس سوال دبا ة باعا یش رم لو اصق

 یم وری از صررضح انہ ل اعغو)اب)ہداک 27250
 تا ےس ےرم ام یل ونوس ات کس ادا یب بت

 - ,E LOPES ریس اس یر هرات
 راپ سر اراز ب تع اب ےک ی عسل سجی ٹا لاو ےک ت و التمر اپ بیان کیک

 رج یک اڑا ۔ ےہ اسیر یس از وچو ابےکک ت والت از ورروا ےس رت شلال

 س بو

 س و فت ےس انا یم -2

 تابخ لا یر ا الا نم ار وک اما لا الا آیت چپ

 [۔ ۳۳ عز
 سما كرتا ا شرک ید EA دیک ین ضا اب س شا ل لایْاك اہل

 ہی سس + اعر سول لیس قتل اسر ۔ هل ہل

۷ 



 توس ۳ یا

۳۲ 

 ےہ شاہ شنا نور ےہ وو ےس ان تو لیکم در 0 2

 کد ےس ام نیر اک باک کس لع

 لی یا "و یر شتر 2 ت قصت کرم

eںیم لو کار لس ام ی ترص بدم کسا بسا  

 ےس وب بع حر ےک ای وہ ب ااف جریان فا تر

 کر اریتسسا ایتسسا سا ںی نآرق . بات ا رت محی : موس شرف ۳

 ۱ هم نت ےک نان ےس ج ۰ حس یرورصت اوہ

 ناروا وس شور یر رو ےک صم موالعک- 2 سس ندا با و

 اتع ل جب کل تنم ےس تراعمر نکاح ےک یا ب اتت ںیم بو لق

 7 ب ا ساروا ےگ امشب دست عفرو تری ا ی ساع
 ںی ت چ تم اف دایی دام کیک رپ نا ا ار

 5 ۱ ۱۳۳ نەپ

 وا ے شار نعمت رک تہکحوےرلع ر چ شرف ۔۷

 روار ضم اووم ووك ار یس ےس عود رب کافر ن 1۳

 لورا کر رب ےس لاو ین ر راہب کمپ و 027 با یکسر وحو لعع

 نون اشو- شم لے ہہر ےس ال رپ اور

 وکر ری سس لرو ر رمی ایر ۔ ےک تعصنم عزاو یل اجر که ےس

 نیما سو ے یا اراد رپ لای اف ےس لو ایس ۔ ےس یر

 ۔ ےن واسم وکر مز ےس

 02 یب ز قند

 هے ا |اءالوم ترشی تیس ار لہ زر اسرار

 هم اج و ےہ ا لاو e ا ۶ هل ۱
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 میم ۱ ۳ 7

 ٹنوگں بکن در روا ند سن ےک یون روا غ ہراب کلاس

 ےرہوور وا - هاش لاعاب وکی لا زنم تک ںیم ںوٹنم یم سک ےک روا

 ےکر لاسیر ۔ ہی ایر توعد سی ےک تی کل شی نس ا کن انا رخ یہ
 باتتجاےس نارا ون اشن کت مارسردتپلر الیہ سل اجر ووو مر اتم
 ۔ و ےترکت یارب کے رک

 ںیم ث یم لامەل اسو

 ۰ ؛ھچٹ و ر

 زئی ایر تفاوت یا
 لام نادم ےک ے اور ےک اکا ےس یدک عرش ت یت کر اوس

 یک برم لس خوصلا ار اص یلع ی تبحلرش ی ولاو چیست
 - و وب و کس لرم

 لس اتم كم سیر باوص اپ بارجاک لاوس لب نرو ےن انالوم : باوا
 ۔ ےہ قا نایب تلر ایس وادی ر کن سافروا کن ایس

 ر نارا رر وپ یوم تس ٤کا لاسو ےک مایا و gees) - ل هل

 7 او لس و بسر )گے رب مک کت ا[ س ارب ےس مو نایم(بر ےس ےس لرز امن

 سنو 0 اکی مکے ان لم روتر کلم یب اولی اروا لوپ ا اسکی لا اھ ۱
 جلب م ےس یگ رات ی روض ںیم ہون جاد اشر رر یی ن رت ں ین یارک رج
 سٹیج د) ۔ ےس اتا کش اکو کش اوس کم اک س انی لمار وتس ااو کن ا ےب ےک یل
 ای لام و یک وہ ہم وس ےن انی اھ یم دا ےس ا تیت ت کی لر و اھکا ےس ناز
 رسا انا ںیہن ںیم لرلی لا اھا تاب ےک ےل رغ لی اضن تام ات ہ اہ تح
 و لکھا روس لصم اص تایم لاسرر ۔ ےس اناج اسکیم 5



۳۵ ۲ 

 روا Ey کار انک یس نادر ےک کرا مه هتل آه ا

 هک ونک / برس ناصر 74 یکے اب کر کی امر

 ۱ دوس هم

 سفر گی ۳2 ٹیبل سر ارتا اب f تدم نادار
 مستعار تے جم خور تسر ین کانام نیکی تگ

 گرا نیا کا کریس ت حاب لولراوراړپ ا ا نوک

 ۱ + ےس ی :AES ابد یر

 رق تام تحت تخت یر ےک مے کرا ارا( لوم یب ےک سا

 ۔ںیہر در میوے واس ورک رش ق قاوم ےسا تاک اوو ےس ںی

 ودور رور کل اصل Lf 2 ۲ ے ں رس یار نیل تیس نکا با ٠
 یس ار آن یب یم ل اکو تمام اوم عم اسلا ۔ سے رش ب واک
 لو ام کس ات دج هک ماع اص تا کن کاخ

 < ے وبان یی کونسا الر ںیم
 نم وم ن یری ی یم هن اتصال سراب و اب اتما نا یب ۔ هلس

 شکر و ی ید اقا نشم ىن اب کام مو كلاب

 e) تر م روملار ONE 0 ۱ ٠ وم یس دادا

 : رم یر اروم ختم ع تی لا ۔ و 4
 ست لا ولسو هد یبع هدا نص هدا لیئیت لاق ۔ هل

 لک ہہ را تر اب عاما ی ا كي تری
 ۱ ۱ د ثیاذم اتم دی اک ماداب ریت

 (کیریار 1 ۷ تب در مس و ےراع دادا لصەلا لیس لات ۔ ہل

 بنام اح سددرو اوہ ل از اکس اےس سی ےس ارو اد کیپ نالس یر ۳

 سک ر ےس اکر طز کپ مٹ نیر سبلان تان اک واال سا
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 - يتو تان قرض مک ی تاد ترش ب

 ۔ ںیم تات ارپ تا اب رپ ناک لس مس
 روا 7 کرم ےس ان یک مکس ار وان رم یر 2ک ار ساس ل مل ید

 اکے یں جرد کس تی قد تا تک ار اکا کس
 وک بتاوعو جت اتے ساس ساروا ئی شام ےن انادومکے ون فح

 رپ لمس نیئاضہ ےک ہے لاسر سان السر ما کرا | تگ و بسم سار ۱

 -س رس اج ر اک س ںی الخ اج روا شو اد کم یس امر

 دلاسر

 ۹ ث رە ۱

 ہلصم یر بم و وہ
 تلر ےن فالح ےک ساناز لوس ن رو £ کر ارل الر ٹر صح

 لاوا نل اک آد ےس ہر سل ھو این تاراعروا تاجر ء لاعا

 منت رر امن هستم ےہ اما ےس طا سر وا سوف کت 0 ر ورتا عم بسنت

 چادر ۔ ےہ نادر ےس لود ےک ںونہیس قع حل ون ب سالک تہ
 ےک بح اص ںوما ی بسا. ےہ اچ نر رٹ ےس یرازآ ر کن نیہ هک واسم

 ۔ 5ب کت ترغل ےس سا ثعاب ےک لم

 ۔اگے تر شاعر دب یک وس ر جج

 نافع جام تستر پکن ان انار اس وشرب تکو رت لات ا کام ا سا ہد
 طراز کس ار مموری ت هری قالغا هد زا مرالک ےک تضلر

 ۔ ےس نو دک رکا ف ل وسر بر ۔ ےس تلا اک افشا ل: ؛ ےک رود هل هس

 تیم ادر ےس نکا کان ترش اوم نزناق در ےس امکرراَع نر«

 1 تم کر اما رم صا م تارصلاسر : ےس نوح کھ دیم ابغا ےس سور
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 ےترکش ضر یکے رک ,A اک ٹو بابسا کس اسب ازت اسان
 رپ هم در ام ےس نی

 تف لایت کی ےس سی ا ا تطل رت لری اےس

 ۔ ےک لماع ےک ترج یکم یاد لم تپ کیک
 : ںی ے ایش یز اش ےک لس ست شی یو کرک ام

 تم ےس تایازپ کت سر شمال ۂد صو سوف ےئاردخ ب ممالسا نادار
 ےل ناس رے مر لکی جت ین یکم یا یت ار وا ےن

 تر رم ےس ام سالی تر یش !و- سرت ےسرامفم ےک تیزر وا ای اتو

 رہ ن العاب یم لایص ورت ےس جر | قلعت ےک مسار شاو بيطلع
 مک یا دن شین ام لد اوس ی کیک ۔ ےس یس

 یی ان ورخ هروس . نیسان

 ںی تراش کتک کرت اا

 شمس وی یر ال سلالع حروف تر ترک س ۔ تی میک ا

 ! ادرک خ لی ری یاب ےس ندژر وا نامسآ ےے نت ابرو اوہ

 یبوست کج نیب ےس ےہ نح اض حاکی سا لس او یل ےن 2

 - ہور لع یم تووہ زوذصم ص *_ لصمف ترش ہر هل

 اک ےک ایش وک پیش کک کو روکتکدا ند دتا یف - هلس

 ۱ (۲۳ تییآ <( حر ول ہروسر ٥ یو KEE تُ

 این اک خاص لاجر ءامیسا یل اص وصخو روح ندد ی ۔ و ہل
 رو وس س چ سک سک تیپ

 غ اکر تیت وح ور ی نام اتش مدلسدامهیلع 2 ین و

 (یدانیہ ہر 2( (یدیعْ یزدا اطا

 7 ایک جت یتیم ام ےن رت اول ار ات کس جا هتک ب

 لیک ےک 1 ےس اات خا ےل ےس دد کس اد یت دک یس ی عین



 ك٤

 هم تر بل گول
 زر شک بت یار لوکس تم ےن کی لر یس دیس

 اس شا ےک ںوہ کور روم لو لس ما یو ےس ےک وہ ارپ سیم

 اتکا ہہم ےہ ادرک رت اور نب نون ٹک صلی نوح اص نی

 نر گن آف ۔ ےہ ن ]اب ی کس رب نآرتر صد پا ںیم ںفالع شح ےک
 کو لازال ها اما ےس لومار وکو کو ےک شرم ےس ےس پہل ےک

 ۰ نوے اب ءےئ را 3 أس لوراولر (ےطعا وک ےک بام سل توا ںررریم

 شو وصل, ےک کس شب ناف دي سم ونصح اب لوما

 ضع! یهو استیک اوایل مرا ںیم تی در ورق جرنل
 یراضم 5 اروا قال تعا لک گو یر جا بای کت ام ژ سم

 یی ےک لضامت اگے یپ 2 ر ساروا سم هستش ی ریا متارو

 ںی لو بسر

 ربات ی سک ایا یر ے تیساور ےس ویس ں دادو تصح

 منتسب ے بسا ےک خر فا: ایارف ےن سک دو

 لا ام تسر تالسوم باشم. ےس تلک ترک نیب کرج ےک سما ین کر اقا

 نان ض عرف عراب کلا هم قیر اب کلا اوت

 شو تکه امماو رض حض خرب میل رم مو کل وماروا ںوندبصحا 14

 لات تہ ام نر تا اہم تی بشکه بسرد ی یک عل اتر

 کورد ےل شه شتر یک ا ادر رفا رکج کل اع اکہ نس اوہ ایلارتکاروا کوہ
 ار ان حق یم تیوکن انار

 ازم اکا رم و رسض تک ام اج ی داخو ٠

 مرمر معرفی یش رو ۔ هل هس
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 ( هم تنی نیروصلا بازم بای یراق هدر نفوس یو ےک بازو

 ۲۳ بس ہر ریا تر صحت 27 نیلا سو

 زوم شرع ت ترضحرکںوربوضت ک
 ںیم یو ی ےہ و صآر ب ٹو ا ےس جرم لس, تابیشتم
 یو یر بسی قی لنک ترس کی او ایر
 یو کر ابتسان اوت ت ممحں یم نیر اذا ٹر و یس اپ ہا ۔ رب لس

 ۱ ۔ ےہ یا رفع ٹاپ ےک زر طضا تل نیت

 ویا ےہ قلحت لاج دم ںی ایڈ لول می طر صف شن اک ئو فر اسر
 لون اک وو( اع اف ںیم لو سرب تست ل کجا ےہ صاخام انا تر

 ےل توپ یک ےک تپ وس / ساس اہ ںرراوب یک لو ر(٘'

 کس اب رسدار ہو اصل ئی لونروگ 2 ن ےس وم سلم لوٹ ےن

 : اہ
 ناتو دج ےس عبطک رار ا اول سلف ئو س

 وت اھت سما 27ص کف سم ےک ل وکو 2 اتو هتساز مرا در کس

 ارب ےہ تا ماب کلهر شی زاد سر« نمی یف

 درس ال ادو وصح کن اروا لوت - ام رر تست و نت اے

 1 “ےس اوہ نمب ”رداصا سیزحرارہروا لاح زر یر اس یکے ںو نر وص

 کرک في دک مرگ تم یت تاتو تا

 جاسک رشت میکس اب اردا سارا لر اسر بل

 ۱ ۰٠ ےس اوہ

 ٠ تر اح یس کر ق طق ںی ت انی ضار یک ار سا

 یک طع سیر مد د ایہ ا 51 تک انا ای عت ہل هل

 بام ےس یطلغ سا ںیم اما ایر وصف یک“ روا تع یئاوحھج۔ و صقک
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 لر اروم رتنصم فیش اکو اوف ا شو مدار مال او انالوم > گنج اکی ورم

 وب کک یردرض سن فاوتم بارک ار ایدہ لان ےن حا هل

 تسررروا عرب ےس تو حرطس ںیم سام ا بسا آپ ورز نور

 4 او کت ا شح امر ےس ٹہواحاروا
۱ 

 ( 21ص صف ی رض اکو قل اسد۔ یر اک شرو اار وم ته فتا جو

 ۱ ۰ 1 ]ےک

 ورد ایپ ناوتکی را
 ۱ سا 1 ب ا٦ ۱ ھج ار ۱ هم +

 نوش تر زنا کس ی اھت راک ےس لوت اک E درام 1

 0 7ل ۱ ذ مع ۾

 نا تہ مرگ سس تیم ید د سیا ستاری
 نشت صلع

 لپ عن تی فرشته ایا یک سر زار اک ان
 ب وصتالاح رم 7 بوم 3 12 7 رخ رومط ک یا ارب و ورد ےہ

 ور زوم اکی لا بسمل ےس حرطس صحه ورک سس اوہ اتکا اک لام ترک

 ۱ 1 ۳ ری ۱ 5 را ۱  ر

 . ےن اب ار اکے رک ارتا کار وا تکبر ترک نج اس ےک سارک اروا

 ۲ - 1 ار و چ

 ےہ یہ ج ےس ل ںرتمود ضخ ےس ںی ردع سارے ع

 یب مکس رر والس یی ری ہور چوآ ےس وہ تل واکس ارپ
 ےک رکن بغ ےس سا یر اے تود ںیسہلعل یا ۔ وراتب ےس سا

 “ےس یر لصصام مام تمام قم ںیم نم وکس الل ےک ج ںی
 ۰: ۰ هم ۾ 2

 ملا ۹صا ل وس بح ے اہک ںی نمک شارف ےک نیر لع ےک ۱

 تمزح یک یر لو زمری پ آر ر ظل وو یت ساعت ارم لاصو اکر یز ہیلع
 ۱ ےک 2 ف رب ےس ےہ

 لمس
 یس ہجر سم سس دت اس

 - ورم کمد ار ما ترهحزصم كلاس مری زم ۳5
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 مس سروے رک او ےے یش تن ےس نس ںیہ لرز ام اینٹ کی نرگو

 ںیہ ھکر اتورتوک تس اس نتا 7 : ںیم سارق 9ے اعر | یلص تحت ۲

 مودا سارصتروا اب رد ا امیر ط یگا ۳ ا: اس لو مے

 ۱ اف ساک ر طي لرد اچ حط یا
 هوس یر درو ص کے ےن کش ےک رقم ترو اما اعاروا تاب اہل هرم -«

 روارچر ےس یی ر ولر کد شر ماست بص اتا ار

 جالصاتوعدد غالبا ل ساسی ستم اترو | یم ےہر قد مات ںیم ناز
 ۔ے اص اس ید ام سس لزا ۳ ور مک 2 تر یر اس سیف الا وا

 سلا ور طار لگے رکا او صیصتخن نآرختبص ع جا رہ رح رس پا

 ٌ . تاداقرار وافر ایسا سم نیو بسنت رض بیر ام سریع ساب

 ۱ ارد تت ھر ٹیشیح کھ رادار نسی ب ےک ت ااو ییہ

 5 ۔ مک ریس ید مامی

 : ٤ ےہ روح و ۱دو اب ےب ت ادر رص ور 7 ات یک سر رر نلسد

 گرو طب را تسلارچ تیر یرمذب لاوژ.س اتا ی اعرب کمتم

 عاتب اشارن اصذح اس ےک وظف بم. ےھت تر امور

 نی لس ےن ب ایج لپا ضوک سو ب کر ی وت

 نںو اھ ےہ ف ا کید کن .نارفلا ان بیک رم نان صفو

 نت نی کن ی ےک ور ار ستم اھت اچ نر امت اک

 زین فا فا لس | تن یلص روا ان رو ٹری کوب
 "۱ ا ۔ےھخ دہر نر یر ارم وف



 مور مان اس سیر
 نو ںیم ےس ارد ایا ںیم ہری اف اب زا وم

 اپ بیگی ناتتس لم ناصر جرآ! السا نار“
 ۔ںرکش الت لع ناسا بیس کج ضرب سم ےس اه
 کم و ا اک رک ےہ روال ماکو و ےس ناباار ہى ناک سج
 را ےس یاب ےل ےک همراه ےک جور تیر دو

 ۶ےس سردار اک سکس

 ایس ین لوی تنا کی شک
 با کر ترک راس تا دع مو ولو ۵ امر یں وت مس

 تا حس و ریس تولز اونور یک کن رش رو اروا ںیہےرش ںیم نگ ےک روسو ووم

 کے ل ا ےس لار س ن رے د سورس ل یک ںیم کر ر
 از مچ و و رک مم ےک نت ہی بیس اکی حسب یرامس رم

 یر اب س رب یی جسر اپ کس تا یر

 ےس نین مکے منا نور تورص لو الو روا ںو گم نا ۔ هل
 ےک نون مولع ہر ل ص 7 ر ترص ترا ےس صور او ےک نا فنی ھا یبا ی او

 س لدار ترعس تال اع نا 9 را کات س كار کق چرا

 ار وزکس ۴ 36 انا نر وام توت کن تست دو یکظذ سدا ا کل اوسبیاک

 اتو تقشلروا قا رس لو تاتو نس تا انی گپ کن طال ۔ز رزرو ارم اس

 ریز ارد تیر نا لو گرو | ۵5 - سرا 2 نر

 و لر مور رل احا نسل لاعب د السا ااو رم اکے ریل لاپ قوت ا
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 - ار قیر

 ی میگم س ارے بسم لک رسا جور کس بس ار لوم
 ناروا اف اعم اکر وس ربی ورور اي و د وک ون الس ورقم ےس ام اس کل ایعتسسا

 رکے رد ےگ الا ر ی وکی در سب ےک ںی اگلا اب ره شوک ل ویل اب ےس

 کر کام نور لاج سی راول ولی کش ۱
 "تک i یس

 ین راج سم کل لب ۱

 ۱ بم ام ےک س اش ےس تم نم وکی شیر 1 سپه لو ام

 من نبی روا ھ< ےس کس 2 حل 7 اس کج

 2 ۲۳ ود"

 ۱ ےس ترس یفطصم نام ذ سا لوس ےک دعا کو ہاش + صاخ
 ڑیم ےس اسی ر یک حلیم شرر ار رنا ےک فش تیار کں وہ ات ںیم کے کل مع
 سد | تاورب یس و ںیہ وا نوش ٩ سراب ۔ ےس 2 مک ورک ردن

 ۱ ات ترور

 ۱ ےل ںکور ےس یی ریس نک رت

 لست ل اسوس ورت ےس ج آے السا نی. جس ابا ا
 دیر ںیم نمک سس ور شلیک نالے اند

 تلای لات هس هيلع دلا لص ى بضل تر طور لحنع ها

 کش آکا نع ا تورحملاب نیس ال ہد یسعل

 باجتنیالو دنع ةَ و ين نم نت عت غ قالا

  (یمزلا هاورر کک
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 ۱ . سنتز 7 سرخ سا ئل جج ا روتر یل اجر حل 2

 یں ول ا ضو کل ا تسال شد امار 7 رتو سا اما 7

 ورد کرہ مات تو جا اس ر یب راں یک
 ساوه ثردوع سیا کی: سمت امن کے فر ت ںی ت عام کں ورادتنابو صلخب ےس
 ۱ ۔ ےس لون یر زن اک

 زام تعا اب۔ ںی ا 77ر ناس تصر تلر ناور پ اےک سا

 تیس یس ک۷ ج ںی تسکین کپ یس ےک
 ۔ ےس زیر

 مت ی روس ؛ ےس ان ےا ڈرو ظ ا انا لو مس لےے نک سس < ٠

 شن مر لن یارو ےس 8 ںی رکبو یبا سور ۱ مبچرش تیدوس

 ۱ ہار نوش ری ڈس لت ور نر تا ےس اس ےن نیر ۱

 سا ےس بیم رس ها ےہ ورڈ ورک لاپ ناو ےہ ۱

 هرز تبع ی اله و ور ل زور رم سر وا ےس مل ارج لارو ر

 لامر ے سرت ل لومر تہ ےک ۔ے سر ںیم اھ و 7

 ۔راصلالا ذو اب یریتعاف حس

 رنگ ناسا 'ںیہ تتایڈ نا جب العردا بیست درو سو با

 ۔ رپ یداا جوت طتفرامرد یو حالصا یکن اا ےس اسا کی دارا توت

 م + لزا dl 27 ےس اجو ہم ظص ےن ریت رسو سا رک

 لس رب ںیم یکے ہا رکت شاکر وس نک رہ لزا سا ںاہم ادور واں اتا راتاو

 زهر رک ٣ے ا ےس تم کا لس ہن ےک ل اض تا ۱

 ا
 لکم ق یل لا لک | ود سو ےدع را لصژرا لوسر نح لات ریا نع ہل

 (مهادرد اوس یه لات ی هام دهاش ی بت اک



 ٤ يک ےہ او مج انس ان تم سما و٣ا
 n | چ جسق روفر درک قیاس

 فو یس رام را الا هوم
 ۱ پلس بیت کن ا

 --ے ئی
 -.->0>9>ى۔ےص_.۔ےسو ٠"

 یو اس ادا
 اش ات عا ترک سو شا تایر نهار سان ترضح ۱

 E تاش تط یک اف ںوم اروا نح صور ےک CC نا: لورو صورو کن ۱

 جر ی پ اراز ساکن ا کے ہا عل سار کوو

 را می ری نج تی ان کوم لیٹے قر یم اتھجروا ام اع ساوا _۔

 سر
 تاوان قسم تم یر جا ےک ھلاہ اھل مال پا دہ

 لیبیا بر ںو و تازا تدنن ضم ر

 ل ور ےک( دعرس یکن ا ۔ ہل

 نوا بسس ی رواہیروا تع ایت نو رکا ہو ںِیدامحت۔ ہم هریقعل ارزو کک سیم
 ٤ کج روک وہم کی اک کک | ی و رس پس

 نا یکے از اف ار اسم رھی رم نازک

 ۔ ےہ نیر ا اکر لوض کنان. نمک کن سر اص ق اغلا ت س اےس

 نىن ئىما اشو لوتے ےس اھت او کی ت ارم سا ہولے س ںی فی سی اس سا اب 2

 ناب SDI یر وو تارا تکو سر کد ئخا

 ۱ یلدرم ورا فا نسل ی ن تمر سیم تے یکن نا تہ جب تر تو



٣۵ 

 أو

 رواوت ےس اپ رو شری تاناوج او ۔ ںیم و اومد لی
 ا

 ۔ حس ل اعهش تصح ی

 تیم و نو كس ر وشب اضعاے ےک لو ا حرط ست"

 ورو کارو لر: تین و ,تشطو؛ تاس اسو تاید اتقا جاو رو کد ااو

 ۶ مارے تس ےس سو 17 لکا

 كس باش سر وا اش سی اہے ر دی رت لمع ات شیو بک

 دم تک رم سی یا
 سبک ویروبوںیمایزد رض ےک اڑا ےک س ارم ابو نقی ت ایمر
 4ک سم 2| 7ہر نزوک

 _ س ناٹسی رس و ےک بتانا وتلا ثیح نداد

 ن اکہ سہ نا سیمی تم نالسروا یرومب« بع: یر اپ ا ھر سر مات تا

 hd «ه لا ہر ےک یرص سو سی روا تسآس یاب ای وہ یدل و سض

 ٰناصفل تب. کت مو بکس اف نون ل اسوسور کے ناس 0 اس کب ھم

 ۱ اوم کن ناک سط اوہ

 ی / بت مس ار ںیم ےک رر کک ول ارز کی ول روم

 دل زر نرم

 ےس ادوار او لیبل ےک ن ا تر نون ڈرا وک ناناسم
 لغات و ارور اھ ںی تح طر ار دیش للاعفاےک نا کرک سب جا و نص

 ۳ ست 2

 تت نموا مل6 ین ْن مًاذعو کک اع ثحمن نا لر داتن اینک لک هلس

 ۔ ضجاس اب ولج ل ذی ی ئیش هتک یلب اة اکیسا

 سس تی ےہ ال ےس مع ۔م - تورو تلور ل بارق بط م ۔رتکا دھر قرط ۽ ۔ ماوع ما ر هلس
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 قط فا و رز یر زط ورزی کبری

 عد دب زہ اک تر او کک یھ و یی ناب لیلی کد ۔ںیم ینا لیا ام س
 8 < ہم اصناف ابی عش ایش لدا شک. یاو

 ےک نقی کب جر ییز ؛ کت و , یگ مراحل والسد
 نا ا طي اپ نت بیست سا ا 7ط اطحت س تعاشا بیس

 دوس لاممع تبس اش یر اب ۔ا یز ال و ی دور و دہی رر ۱
 تہ اور یالسا تا ( صوص ےے تیس یں اداس ےک وہ ےن وم نمم سا نایصس

 ` «یلسا تب تروص ءاوو مش« تفت ا ارش توخ« تشمللم یر ایس تیم انک« تنم

 يا تهی تی یاس تر "+ یاس تاب
 89 ےس ېر رود وسلس لو سی رقم

 7 ام ںاوراکک جرات یک ےساو

 مراآہںاز سس(حا ےس لو ےک اوداک

O ROT 

 ۱ 2خ تی اصل یکن ام د سفر اش گیم یک ا یز برسم« تداع یکن ا عزا

 2بطث تاوراکں رسم 0 ؛: و ےس رض ر حت قبض ورو اےس مس

 روس پ صر شرح متر ام

 ۔ اب روسای ساب سکی طو اب هک صد جامع اکر سین امن: ےس امنالاک

 کردا یرامش تلف ےس السا ن ینا و اےس سا کل ون لسم الوم

 یہ آہ ےت ایڈ ۔ ںیہ سکس وس ین تاب ںیم نح ےک ل هم اکتیو
 : شورت ا9ھ ترک کن بب بہر د جر طاب ام“ تر ام تے سراتو لعل

 ۔ یگ اپ ہر لب ان یھب چتر مکن الہ

 Aaa اط از اسر ۔ هلس



 ہہ ۳٣۷

  رطخ جالع
 ےک ا ازالہ صحی رو رض 7 21 سا« اس ول ابر را ا تروع ایوب لپ ©

 ںیم ل احنا لاوقا ےہ تب ت عار زام زال اےنپ ر یارب ےک ےک سا م

 ےک تلا یکی اار س ۱

 ۔ےر نیل کت فل تیس روا شرف تاج کلا ناس کک د ۳
 لام یم ما نہر روا تمار لع ۔ ك۴

 رانا اسار وو اس ۱
 ٠ ۶ا۹۳ ۵ر روم بو ازور ا لوق لاوس

 ےک ےن صر نایب ےک کنم ان خم ےن 1 طرز رشا لوم"

 هکر ںونالس نیک م الساس کش ےن ند ی

 تیل اک ورایا مم حت سر ا لوس سل ارا - او ںی رک

 بہر نإ اروا نیلا : ٹلحا مر ںرص نک اسطلغ ل سا قلعت یلسا

 روا ںومس رت ری لذا مار ات عت او سرما

 “س روان عطا کل ور اش ےک تملک

 یورپ نون ںیم دوم قنخ رب IYE “سم ےن ار شا آلوم ںیم نک
 ۔ موم ا ع حا ال ق نص ال ای اسر ر هلس

 - ایام ییا الوم نص امر ہوا ااا . ها

 نیم مت لال ای نمک و :یک نش وة تحطش وکلا ائ هل

 اا م مىا 7 برید هد نم نیا وک 7
 و ۵ رو
 تام وی لیا یل هلا شست ىش نيا ےہ یوم

 )4 رم لافتد
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 زورا اڑ امی او ہا بولا قودنب سر یر |

 تی ےک ا یی سا بک نام ان خو, ںاتخسک

 ۳ ۔ ےس صلاح باس

 چڑ یا ںی تک بورس شیر ےک هرعا .

 اک ةیکزل نت روا عیلصل ا مقا سن آق ۔ ےہ ضرخ ں ویک -

 ید[ ڈی نم مطب ولو دعا عل د ےساب آر خیص

 رکےت یخ راست ب والے | کے ےس لک بدانیم

 7 ۔وھکراتو فراق ےیل کین

 اب اوو بر لسا نانو هضم ام السا ےس ےص تر ایی

 دوم ہی مس ےہ شیخ یا ےس نوار لا ۔ےہ نرس

 روا اتا چو یکم رر هتل اضیروا تماشا ساروا یر ت یک ی - هلس

 ںور ےس ترطظ یک اھل او یکن وتو ق ی اوو یا اخر ت ن اروا اک اود اش

 یک وقد نادناخ« کل اعود لا. بر اتاو زز ع تیس ا ءار رص سا سم ی لوک

 ولور تک اء اوتر ک وشک کن ول خنک یوم ارت کنی ای ۱

 ۱ هنر یم ناربی ےک کی لب ےک س اروا نگر وک ول لولحک نا« ا انار

he GE e 

 “ ےس تر ایع یم تنہروا نگر

 کم ورم یددنن املس تیس معمہ مر توی
 ین ںیم نو اے گہ ےک کونین یو تالا - هل
 گور ءءکیڈ یدعیهلدا ته دعن یھ "سقف ناری ترکی کے کوہ جس

 - ی ناک واس یو کن یر ملل نا او سم
 ٦ گن |

 ی مک یلت ات تبذلا هللا ليبى یلنآعد د چ اداس بشم نر
 اوت یت

 ( دم از داسر نيدتسملا ب لنا نر



۳۰۹ 

 تک و درجات ترم ت تی «لدزوک

 ناسا تداشریا اہم تراس یک ئاسر وا ےس ےل تو یک ضا طا نم تم

 ۱ ۔ ےس ات کس یھ 2

 نع, یب تہ ۔اواشرو ےک او لع را ی ار( لور با

 ىلع ھی ولس د هيلع هلا لص نر لیس تعم ساع نب ت بقع

 جٰیخلا نالا ه یقنم و تحطتسا ام مو ى دعای لیل ریتم

 تاش ورام ماس یاورو یتا د قلا نا ال[ یمرلا حیا نا لا - یڑلا

 ولس يلع هل لص هلا لوسر تحمس لات رماع نی تثعع نع

 هجا نع یصعدکیآ ۔اٹم سیلفی ةف ییرلا ولعن یی
 نسّح ٌيَم لس ی هیلع ہللا لضو لس لاق لا ةسره

 کش مْ نان ه دعیب ام دتصن ک ول اب نامی و ہللا لیبس ی آَرَك

 ضر ام ادا باپ فرش چو مر ةماقلا میل هنازیم هلو 2 ترک

 اج ید نيم بدر بک

 ہین ا لص لوک ےس 4 صا ودل کف وام ةواصا ۱

 مان ترس کا ار رک کمکی ی ےن

 اکر غاب نم یون دما بیل یادت. ۳

 (طماورر ادیلو اولشلت الر ایلشمت کور ذآ ایل

 لو ےک نانی صو انک تنخر ردم اف کاش

 هللا ل یش لم یلع یہ للاوساإ |وتلطلا ماير تک کد اشک ناک کان
 یو قت 2۱ سا وک تص الم افط کک نا یخ |یدتقن

 دا ب ترار بار نمانسح شا تحب ہللا نا اونسحاو :اوحلصاو که
 ۔ لر ووومت انار صت یک یر لعمر اھ ار لار اب لوح .: رول
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 E لاتو لوا یم کی وسبل ےس اب ار
 ۱ اوس رک انس کد ےس ابار حس ی ترب نون روا ےس کا 4

 ۔ ےہ ہیی ےک ار ضم

  ینبمولغر اسید
 مک توس ےس سیا لىت

 ` یلاضالا نساحملامکیقالغور
Vlg.اسم ازم : نهنگ مسلم ای ےس ث "نشر ی زاغآا  

 تا یراق س ربت تما یر ایپ اکر ولع نا یمن یل یدل رو
 ۱ هر مس اعم ٠ کرا سے ا سا تای ی رام ےہ فرقو رس

 ۱ ی !داعو قارخار ےہ ارم ےس عراتاروا ےس فوق رب و ہیلع شا یلص

 قبا کین کاروو کارو ہتساینرو تشن د ی داش لجن

 پس کے ےس اس ورک ومن یم قم ےک ا شل وہی رر A) کرس مدیر

 - :ںیہ ےک ام اھ ن ام اس صع یر رب اڈہ سس ہہی رپ

 نخ نل بیع یز گر ق اپا: ںی سینا ۲ ست
 ۱ بابکل راک لایا او تر لو ورو ترطثل ی 5

 ےس اکا ار لوسر ٹا الاصےر ر تشو سس حر ورا ملاع ےےاچادخ۔ ےہ بوم

 لر اتو سی سر 2م از هدر ب یے بس و 772 لوس وہ شپ

AEکا اب لاسر و تو تہہ کاران کا 24 یا لای ان  

 قول پا ےس اھ یں سا اس کک فست
 فست نا اکی ات یس کل د ےک آق لت نب نان
 تم دعلاادییاونمول ول نا ههداتا لع اب پال

 مک سقم ایکن ئگپ نک کی ےک افسَا



(۳ 

 1 ازم مد سبب نیر یھی ناب ےھت نیک ےس کراس
 و 1 ای “طس قشور رسما ےک رد اچ ی اروا با فک لومپا

 ےہ حب مادے یف 72 تب یر فسا مان ںی قل قو کج یب
 یا اف نو انکا ایر( افو ق سافر ری ا روا نفاه بس ملا :E نیما تحيد هلا لإ ید وگو لتا ین لیس ايا هل
 تب نک دم ۳ تا حک مال یک نا ا کیلی یت [ لس ڈار کاما اب سام نالا حالطصا۔وص یمن دچک ٹو و دتقان ک رسا یی س نان ےک ت طاف کت لہو سرت یاد زاب ےنرکے گپ ایمر ن ن ما کو نی رک شوای ات شوگ یک ےس سارا قاب کڑی
 ین روک اس ےس اسا کب ری ی لکل وسا نا آں نرو ےس نا سرد اف ارج خدمت 7 لوس پا ٠ ےھت ےک را ضرر
 رومط ےس نا یھ راو س رو وتو وا اٹ ےس بس ںیم اس لاما ات می نا
 لو ی ها نکو تیم فا ترام خب هللا نالو وحودتعت ملا قرب اور اتع ا تشت یکن اروا اھت ل عت اکی اتش تشصتر مو. اش
 ای ےس ںور یک فا ا لو اک نج ن وردا ایا تے ںورٹاکر ترار ی سود
 7 سا ےس ۷ تنه ددا روکش ا تمل اع یار اه اوت مل اے ابا لات ساری اشا اتمر ل رق اب یاس یب سا. ےہ تقف اوم کن اب ما ترم
 ور یر پد نا لد دا مدیرش مایا شو ۳۳ ارت ا ایل پس سا

 رام ی یب زرد ےہ کتب رک ہد ترامش نگ
 ۔ ںی ےسر رک سن دوش نیر یر یک ی اس ےک اندر وک 0

 (دازام لارا ر رم اعم نالا یف برا "زا یر ارگ ارد
 تس را برابر ۔ ناس البم ںیہ ل دانا ےس ںرریساامشوخ یک ںیم : تراس یھی
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 رصتتتپا ےس نور اد یم سال ان تن مادام عام ۱

 ۔ ںیم سا ارض ویک

 7 ںیم یر زا ہم کنون ارد ی تر

 قش و قاز ا یل اح سم یدال ایسے یب تستر« تررعوی

 ر یراب آی یرہشد نکے ب ےن نویسی رق سم سجن ےس تو نی ال نرو سا
 رد درد ےس نا حول ر ی رش شپ نسترن کی بلوک

AEت ٦ ۔ ات یا تر نی اب ندا رپ صح کک  

 تو امو روا یکے یاس کسر تک او فی باقم نادم ترصواچ ےن

 ہو کا یی ا کن لی تاسیس لو ےس نش ی وارا کی ا گیر

 ناوکت خم السر ںیم سک ےس ۔ ۔ قاب مادرش قلع روا
4 

 روس ترک با تس د اتار ےک گو ید کپ رت با

 7 و ستم جس کر اور گول یکے حس بر اختر اکر اولیای صور

 تحریر إإ ززوا ار لع ررر ۳22 لا نے رر اھ او تارا توعر

 کک حب ں ےس ر ےسر مر و کس نا مک تام ریپ اقر

 س وا | رب یر س سوق فای بسنت رو ط لسکس تک بج ۔ تسرووم تو

 ۱ ۔ ےہ اچ نک رر ب ےک _ رپ اخرا پس نمت اتاو قانت

 ۱ منا برا زار تراکم سر ۱

 ۾ تضخ اسو تش نمد صو د ماننا ار شل اما مار ہا ترار ں یوی ای

 ٠٠ ےس دصقت رر سو کس اسم ےس مه الس! ترور اش سد ! ستی روم بقا

 ا یر اوس ےک ت سارن رب ےک ن ونو تشک مہ کادر دای اث

 (رازآ لکل اواق نصر نآڈلا ی بار

 ۱ مرمر اات الوم تحرص اص یر لع اسر ۔ هلس



rer 

 ۱ یی اتفاق رتسدا یز ر2س لا ادغرداے لاج ید

 ۔ے ون اج ناخ ےک کل دز ےس یٹارابد در6

 روا تور حصار دریل یلص ت ایا صر وطح ناسک نیا اتتعا

 نا ب تس ار تیر هی یاس ازاد اے ایر کرس دابر ۱

 نایب ےس هات ی کوک السم ےس سم انکو ار یارب قلعت ن السا
 و درس و ۱

E 1کل قر ٰ دنا نڪ  EEE 

 ہر ٩ «نفطسملا تح لا نا وس وو نا میان و

 - آل اب یر ں سرم "مو :یب یاب + ب ےس تیاور ےس کولا تم ارپسا ۱

 7 ےل سل انتہا شرر اکر رم کیک ؟ت قو سا تاشو

 نا ا السا هو رو ا س ل ٣ں اہ کربلا یر دلا ل دا

 ورک کی تر ص سس سا. لا. ار ض سل درگ تر ص ےس

 یو ےس ںونمامم
 ۔ تر ہصح اک نف لام کج شام |

 ها ان امت روا ےس نوور اح ںیہ دتا تمد کرار وصح 7

 ۱ - امت اج اکر ںیہ سز امت س یون س ۳

 ۔ یت تز اا یک سوپ یاش رک ا ںیم سا یکے اص و د تی ۔ ۳

 - یی اب یکتا کت خو نامب؛ لا ےک نا جرط گلوله
 ۔ انت یکن یمن لع عوق مس نا ںیم قوت شام
 نس سر یان اریحکا حور رق اون تکرر ارو E نحلل جر ۔
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 باحا کرا مانا ار ےس ےس Af اس نس رسا ا۔ اهم ےک مضر زا اک

 مس سری نقل ےن طلساعآ نا بجا فکس یمہتم سس سا نیب
 ٠ ششم قورس ےل ےک ں وقف آرا و عر ا لنا لوس

 ۱ 7 ارق ےن راشن م حق اشروضح یھب بت کت ںیم سیاست
 و گو شرح شتر اب از حر ارس مے مت ار کیر حول

 مریزایلع لع | اب الوم ترضصقنصہ ات اط یر قلعلاسر ت شش ےس ن نا سم

 (ںؤ ستم ت es ےاسر سار ٹوت

 ی اد تات

(tery! ا LI 

 س اف اشراری رییس بیرت یکع ر اوولا مچ یکے لوم تضح ےل

 تاک کیت بم اکی دبا تایح تر دا لود ةتساشد سیر امخنآ

 ۔ے ۔ ے شا لک یز ارد سم کے در 5ت ارحروصقم و ےس یر

 مقر ںیہ رپ تم اڑ وب گول و روا ےس قص تون آ و ا ےس هود

 اه کس اب ایک تل خار ب ےک -

 هست تاب روا س تیک اکی ئاسناددرضا تخ ڈے اصر وا لاصخ کیک یب

 وع لاو تاصعارو ضا ےک تن اط ںاڑاد یل ۔ سم تر اشسا

 دعا یر یا السا سریعا هو جے د چا لس ۲ رب بیت کلا عادوا تبت امر

 : و را ۱
 سر فن

 ۱ يگ قر ید بیت ڈنر ۱

 ات تولار 0 ندخل ی کت منا یيحلا ی

۲ 

 سس سس ےہ
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 مه هجا نر ید تم اش دا 0 قل

 ولت نار ۱ مرا تل اگ
 لا شب ھر ےک د رم AK ي نی س او _ج رس سض ۱

 هک كد دبش نمد ع بٹ هلج دیر نکنم رو

 (ام تام لّیرسقر ؟ تخذش ام دم املضت ةو تح ج هک
۱ 7 

 صوت ره 7 3 وے ا =
 تیاق اطاق ابن و ےیل اب ادصتی ات ع ایی ی شنی ا ا یر »

 و کا ادا هد دام نفد 8 یخ کتیا قمة شا

 ۳۳ هل ےس

 ( 4 تی. سیر ۱ م نقتل

 7سا رى ےس سل ےب صر ۳
 كل وان موم هی 2 یس تک یسک 1 ماہ نمی ۶

 ک۴٣ ہے ےس ےہ و و فو ے خم

 9 تا «ل رسا قید هاد : ۰ ۶ معہس ناک

 ِۃَمْخالا ی ی ک ةا لا ف انا اتر ل یشن نما کشم ی »
 E دایک اج تیم هک تک وا هیات با دعاس

 ( ۲۰۱ تیآ هرقل هرس ه پ اسلا لوس

 الا جا نا سین ےک شاٹ برتر واو صقمو می گر مز کت آگ ووپ

 ناببار کن ا سانت ۔ رب لرعبقمش سکی کن ا۔ اک ع ر صح فر حس تم یک
 طلا یو هدرک لطف کت آپ ل اط با ۔ کے کس نیس تست تر یک

 لا - ےس کرا ملا سا ےک قلاھر تج اس وکی سا هکر ےس ایریا

 یزناک ضر کدی نرس انب اف مانا وک اار آی نروا یو اھم ب تک ں وتشرف ےک

 ےک تاد امنا نا ےس ا عی اھل ےک نہ رد ١ ناییارپ لاری تف ۔ تام نار
 ابن ےس ید اپ یر وک ادایع نا - ےن ام شے وک + مرور ؛ز ار یل

 لص اروم عم دم نیراو تان اسرر ۔ے اج یب ےس باد ےس ےس املا

 ےک اار یکے یس نا اوج 6رط تم و ےک اج یر ہت كوکن اسلا فک چ
 ریت کے کت رپ لورم بر کو ر اتلس ول« ےن ےن اکر نیم

 ھی ال ےہ یب یی سهره کس تینا تہ او - نیر سمت



۳٣٦٦ 

 سلم اش و روو تص تحارز, تیر ا غشا ےس تررط کم لص را 2 ۱

 ترس ین روا ات ےہ اپ اماھک۔ ےس یر کتان + 7 تایر و رض ی او اص

 ناسا ےس یت ال یی تاذرجےسددزچھیم مقر لادا مک کس
 رنج زا ںی ہچ ت کے نل طے ڑی اد بجا یم اےک

 اندرا فنر نوک مر جوں لاج ےس می کن ہں وتا یر دا

 ا و چاره یه یز ےس ےس و کز اب۔ ےہ ر اکہ اش

 ناز کرد س هد مالسااو درب تا ےن اجب نانوکن نا نایک
 گز بای ں ویک میلو سا یا ےک سا إ ناسا سا کے ام لت وک

 اب ےس یونی خو کم یک یت هام رب کر ےس ی کر اصم ام

 ۔ ےہ اپی هک نت اگے اج

 ص یز ےک قدوم

 یر ارس مرض الم يتفق الو مر پ بقا کر ج اترا قرط ےک لعاب ہجوم
 ےہ ےک ت الج کس م م لای ر اکر طف ن ریل اب ص اکر لج مر وس ےک راد
 او اب میت ب لو اک رو یراوم- ےس انی نر لع ارو اے دو کسی
 نرم تین قوش اکر 2ہہلعر نا صا لوس عراب انا تسیفقاو 3 واتس

 فا قوت یک وو ور ےن ےک تلو ظفحےک فا لسارواق رد اس ایما لمت کی السا

 قول عا هکر حل و E اس یخ | حررط سج: ںیم سیر یا

 تم یس یا اہ

 ےس و و طخ ترم

 شا لے دل نل روا وجر ل اتا لم اس اسري نی ریل ےس پتا

 زلف کن آی یی راب ماع یکی را ہو الع ےک یا 7 ںیم ےتر شر شاک

 فان a ر دک اے سز کر ید یت ازا ارا جس قا قار



۳٤ 

 - ےہ لعن یب نآرق بت درد یو
 ماو ادا لنا تسرع سالف نیا لغ نا م وغ ںی
 دو ارد وم شوجو زا دوار نیب ذمے وزا بک

 ۱ گر تیز زار ام ےن ۵ 97 تسد ارد وخز یل

 ( مر لات وع ضم اط قرضہ ارتا ےس ار کھ یون
 رسا لا زال ص ےک یک. ار سرر لمار نرم لکم

 ( موز لاتا العز هلع لی لا ۱
 لرلژررار لر ےہ ےس مر ار ںی 7 یر ام ے ےس + مس

 ( مر لایا العزا ادم لرجل ا ز

 و ںیہ ط تم یشامں ارج ام سا رپ
 وک س کی تل انا ز او آہ کام سس( ےہ -

 اڑ زمانی هد ےک ںی ےس لت نو
 یر رب یک ب ام رکن وع کس سوشا

 ملح کل وارو

 تو کتان دا ےل انا بم کد

 ۱ ۱ غم یدایآ الار

2 . 
 ولارچ ول | لو

 ۔ ںی رسم چو تم

 نر ویا ےس زچ یب ضد خا سک کی ےک ت روع
 ےا حس بساض د ےس ےک تروس ےس اسم ک

 ۳ 7 ۳ ۳ 7 ےس ر 2: 5 و حس رم

 ںاراب۔ر یاس لرلس است سلو دی یر ياد سه که تا سلا

 گے ا مر آو ترعں ماند رد اے ان
 ٭ بر بم لر ےن رک رم وم ہار ۰ ٠

 ےن ےہ انتہا ۔ سس کو ص تر یگدنز دال ام یکن زور اتل وم ںازادب کت



  ۸ے٣

 نرم لک ایا رد ےہ اتر رنک کز اتا لس ےس لا - لس

 ت راو اور ےس لم عر کاپ یک له ژورو+ یک وب لب ناش دا حی
 'لاتسنءا شوری کک al ل ولحم ابر سومر وا مو ٹل ر اھم نا ساق وا

 “ےل )موج ترش 2 ےھت بسر ام ایر وا لاب ایت عاش
 ےک ایر سابو تیرے نوت اک نشه ارل کر طس قلاس

 تیروعاز ما ۔ ےس ساسی وے کت عالم و تنخر ےل ےک تازو یب اسد

 نمک رای ا ہراڈکں یی ندا ل تے یر ایش تہ اتکا ہر امت قتل ام

 مک اذ شل اروا تابد م کن ید : تیک اص EET را

 وک تاروت کو رپ هرم تن ۔ےس یئاکی انکل صاع
 ا ۰ ۰ سلام ید لک

 2 ےس تزطف تال ےس :2 ا ین اھ لکی (شںو اکر و یرک

 ۱ نادر رزم لک طلا :هب لکه ام کس ولع

 ۱ سانا لپ ی بتا
 یر ساب کلاس یی یاب اوس یل, ےس یا

 ۱ ۱ یکں و اک کیری گر نا کری له مان و ہو
 انڈس زانو عونصامو ۰ انفت رو صور فافی کا
 1 انابز اکی شور ین ؛ ےس یب ۱ اکیا راز نیا

 میر سا ی .لیفر یف ۱
 ےک ایر نر تیر هو

 یو تسارف لش ی یر اشا
 نطنز کر تے ےک توقغنیکع یوم نیل روم

 ۶ ترط ییا ۳9 باس 9 7 شی یل او او

 ۰ سنگ مزون کم کت الا ۱



 ےس

 ھم کک ارس قزل اک کر وقت روع نامی سپس
 اےک جب ےک نیک ےس سال غاتس یرطخ ےک تیروع قر تور نیس هایت یک ن

 سر ھ ںی ن او مک رر طظ سوا ابد مر اب ب توک ا و ود نزوردرموت ام

 ۱ , یکے سد رب لوقت ےک ل سی بیا مارس مع الت لاس
 مفعم وشم اکر کر اٹ نارو لو ۔ ۹ سو رۆ نار کر نمک رسلار شا زا ر

 کے رکن وو ات یکی صف جم تچ ےک ایک تم« ن لر
 کم اکحا ھے هو یئ وہ ید اش یکن ا ہاوخ۔ سره یب ےک ہراین ےس هر ابر ہو

 یکم ےس اع یر ےک یک راول و ف رک زرد ترځ

 ۶۱۹ ۲۱م یت ۔پالرایار
 تن ےہ کل وکی تار ایت ی رٹ تہی کب ا سم یکم ا که سرما یل”

 ن اےس یوسو ارش رر سرو | ےس ررثا ےک صحن لار کت روع

 ںیہن یا ان تورا سس یدنز کیپ ماتم لکه ےک ت روکے اکا

 (۶۶ و تک قیصر کور ات ص یس شل کرسی کر ها ےس

 ہد ںیم یت ں اہ سے هد از تر دح وک سیری ی اپ دای تاب یہ
 دا لمس کروا بم قر یر نز ننکمع ٢ سا تک ںی داد ہد از اتم سیب

 یش ی وک س اینر سحر دا دلو | ےبوج ےک وتر وعن اراب اتم - سہ و ولحس

 او ۳9 تار« ور تم" یر یم یا. ریش( ر ۔ یت ہہ سیکھ ما

 روا ںیہ تک پ ترا یکن دوب انکی کی و ژل یا و ناز دعب
 ہمایزور یر ےن یول راما ر ال نوم تان ورنہ یاب ہتب بای, س نیم

 نک یس تف کس ےس ایکن وتی تحت نایب تاب م لح س سٹیٹ
 پآھ پا ہو آء ےب امہ اض اق اک س احر مگ آب ج ےس یو تاب ملح س

 تق اف کس سار ر وط لایحه رسا ناتا ہو بج ۔ےس قیر ایل کا وک

 لصام یک ےس 3 ام تیل لنکا روا یرومح ریز وط ی ای ےہ قیر رخ ۱



۳۸۰ 

 ۱ ین فی یو رور اس گیا قو یب ےک ےن

 “ےس یہ اج ےس لب

 ہوتی راک و2 تب ےس تاس اینو لار لس لوس تنح شضلا

 یملحت نتن ےل صام تای یت واد کے ہر لیا ےک تس ایتزع مات

 بم گرا ارا ےس یدتیای کر تک ںی رت شسص یر

 ۱ ترم هبس یزرم تلر رس کی لا نرنافلوب: کیہ خسیل اسى رب

 - ںایمروا ںیہای وہ بم کت ہال و آں یی ککے اکر. کمر کان طخ ی
 ۱ دپا 2: لات نامج-ہرگس ا هدر« : ناگ معو غی تعا۔روا نیک

 یک ین ت شاور بوت ار دی شروا پای نا ترش کرک نز سا قامت میام

 باس اپ داشتم

 ۔۔ںیررہن ی سير

 ۱ ۱ × تیس تام 0آ

fریا !لو کے رو نتت  

 ۱ ےس یم اللا سران رژ سیر اس پ آں یم نمی جا اورو عزا من ۱

[gr 8-81 وغ اوو مر ادر ر وا  Eرک  Eیکن ا 4 1  

 ۱ ںیم پس قمار سے نسل حور مار کب اح عج یوم
 7 مر رس ای

 یگ الو کون رم
 هل

1 

 راج عت بد ید اتقا کن تان سا پام

 ۱ و +0 صا ٣۳٣۵۵١ رک تما ملاس -

 بس 7 ب ا 4 ھ۹۹ : ۳ ۵ ھ ۶م ف+ہ

 لکھو

5 3 



۳ 

 ماز تر اوما سورو سور ۔ ےہ لر 14 برر نہ ب بسر رسل ۔ںیں 2 یگ

 رطاحوورضا ٹا ےک هے ےس وس ابری گز تایر ورطو ور ۔رہ قر او مر اب ایہ
 ترش نر مت ن شو As ےن مارکت ل وقح ترکی کیک ۔ںہےر
 . هر ان و ںوہ گواہی نکات مز مر نور از کرک تک طیور

 ہں هاچ تر ر ایتغا نیت نیر سم ےک ای هاو ۱

 نانو تابان ان نادال . نام موش اتو رس س لشکر

 کی روزها جرط سارا ون نم نامش یاس تام کار

 ۔ سم ترکی اھم تاون ا ار ایش تانک ےب تالا لاتسورم

 3 حرش تیام قات کاست کک “رج نت کپ روب نت

 سارق ےس ہہ

 7 رس ےس را کت انجیر | داور کی ون قسم

 حیلمو و ۔ ںم ےک وہ باز قالغ ار داد اب رب در« خل اط تقر ےس نی : نم هک

 یل ییا تلا۔ےا - می تم روا طبس لالا ےس سا م ناک آر لرفو یذمت ۱

 ۔ ںیم تفکر عن ویو ےک ت لبیک ولس ےس ره نا کر لی با ےک ن تار ایش ا

 کد ےک نور راس ال تسر ہے پ اب لارا . چتر ھکں تفکر سر

 مسموم زا زوت ۶ ار سم لر تعا کتابی ن ادوار طملسرج ید راک

 ا ورار او لاسر اولو کرک دصرٹش پحاص دا و ترضع ۱

 روا یالسا تی سر جات اے ںرگ J ےل دم مہ حر اهدا رک

 تط نسارکے ام یک ساک ۽ ا ر قرف رار سرن ددا ایشو کر ںی لت

hal oa۹  

 ےام هیدن ایپ ےس رپ دار سکہ اک ںیم ےس ام اڑ ےس یک اشرس اکا ساب

 لم ارم نص ازار ںیہ ےتاج کر ادیب تو زا تیر ط سکول او تاب, س
 ) ۵ * رومال ٹی و ٹینا لوس زا وار یم تورو سارا 21 ر



۳۸۲ 

 5 ات چ رتی مور ار س ایپ خم نا ۔ ںی گام حیدر - یب سارق
 ۱ ۲ ۳ , بز ر طر ےس او یک“ قرص “راجا ۔ ےس

 موج - زی هر تنیس تر کات ں یاط قمص رو

 ےہ ےکں وتروع مہم سایہ ےن کیا اےس س نا۔ سم ہنس ںیہ ایر قلی
 یس جب ےس م تو اک س ا ! ںی تک ش نیر ا تقو ےک پس نفت -ح

 شیپ حق رب ناھ یں دار ںیہن ںوڈ ویس ںیم تاتو انا 2 کرم اتے
 میل هرم ات تو سی ںیہ ق اج تگ یسوع
 ر کہو ہال روا ےس اوہ ر اوسر تبع تار سی a یدا "شعار شه سرم لوک

 سکس و بس ےس وس بالی اتم سیم رسا ےس ست ےس رپ
 “کے سک ۲ سوز یک سارمشرساٹا او ےس سین د دخ کک دپا

 لو کیس

 "0ً تل ططغ۷ب اتت ٰ

  eیر | یردام۔ےہ و مطساو اکی دوا ار وکی روا اہ ر ۳

 ںوراژ رپ لوس ۔ ےہ اتر ےک وو راو ر ما ۔ غیمگو نیمکت ٹیم یم «یروا تدخلا

 نور لاش تووہ ری ےیھزک ےس اس ٭ ہی اک س ام سم ےک رس جین ےس در
 “ت0 اش یں دراومیبا ار مل ےہ ری ےس بسر وا نی سوا ؛ تراس یا ںی

 0 ۱ ۳۹س

 ری تاصو کر یر ایل ط ےک اک انا ےس نق تایآاناروہ با ۱

۳ 
 ورمی عا نال ا لام 1 ورب اک نداد تاک لاس - هلس

. > 

 گہ یکم دس سج کے ہر اشرا اک وھی لوسر ۔ هے 7

 ۔ے ایر وهم 7 ساق اتش او رت



۳ 

 ۱ رشید هروتسدا سم

 تا س ارم لوحتم رسد اب لوح ! نوشیگل ی یم ؛لوڑروپ لکو 7 5

 سل او تی وک ےک( لو ایرو 2 لساروا شلمنا لآ ہل قع ےک ےسرد ا

 «سرک کب اتم قادر اش: ںاہ ےک یونس رمان یاپسزاناج ےک م السا رواسب
 ۱ والا لو ام سارا

 یبضل ی لات ذا یبسوم دل نم لشارسا یب نمو ایا رَت ءدآ

 اسامہ ار ےن ینکسه ساعت ہللا - كد لبس ق لتاقت اکیم انب ثحلای نک
 , سم ترول اط تک تعصب تک همر لر مشت م لاک بک انا

 ۔ ےر کب اج ا ای یس ار ی اےسست عا هد ان یک قا وت یراساب و

 تولو ةنم كدئاب یخ ۲ نع - انیلع كما هک فک یا ۔ یئاق
 ( ےس ورخ کر اد ی اسے لہ ےک اس ںیم ل ایت ےک ںوراد یاس لا١ نمةَعَس

 تمس و داز و هکییدع هفطصا سا نر لاَ راد بارہ ےن یا ی

 ملایر دنم ل قع دایز ےس بے لہ ےک امنم ار برگر ہما ہللا ع

 تع یر تاد اد ادخ ۔رہ یگرداہ: ہد راس کس اروا ےس :یرورض ازم الات
 رس تک

 ناسا ۱
Eدگکتما دا تشدب ق و رشک لد انشا. لا . 
 7 اعر کر و رب اہ ار ےل ےس اشو دوو ےس ن انسا الوم ترضح

 ۳ لوس امف رجل ےس 2 ناحا

 روت وااو جو چ راب ہی ناتتسسکایدادرارقھ ےل هرم ںاغ لع تقی

 هد المد اشر( روم قلت ےس ما: یک شپ ںیم یہا رام
 (< تی ۳ هر ا ایک هرو ر هل



۳ 

 سپر توپ سرم می اوالد ای

 رار ید یب ناتا مکا اون او لور دیک
 ا ی ےس یکایک

 ۔ سے ارت لقتل تاباتما رق یک .

 : س ترار وطن ےس نا اون کسر کا اس یل ےک سا

 ۱ کس بحاصل ات ی ع تقابل رک نت خ رو ش 5

 ۱ ںوہاھکأمر ےس ال اتا ای سار جیم هارد وات

 ` تلقوا الع نفرت ی سیکھ انب ہما توت ین زیپ نا ںییسئارک
 نا یک اش اروا یار یگ ےس ں ملے یر تجعرروا یرخسہ
 ۱ ۱ ر رات تم لا

 تال مین ےس نرخ ترس ,
 ۱ ۔ سرش ےس بولسا اکا تمام

 سا ے یف روا تب کد صام کہتا نیند

 ارم ار. ےس اناج بدن ںیم ںوصکآ۔ ےہ انا پناہ لد یکے ر وصل

u N FASS۱  

 هضاور وے کا ںوہ تی تل ںیم نونوب یر و صت ان وشال لر یت
 رات یگےکت ومل وا هر بیر شاید انس کاروح لو دنر لیگ سش ۱

 هو توت اس تخت اید رم نیک تر ناو

 ۔مو سلیم نص ِم ناتو 2: ابر هلس

 ومل یس



 سا ؟ےہ ےن ۲ میشی حس ۳ ثا ي ل,“ ا 1 میس ھ۶. و
 ي ا ا ےتس نی ۰ دیر ۱ادوڈےریفضے 2327 یو | ےس ×7 ۱

 ی ۳ r دم
 دل ےس ۳۳ يا رس

 ےس - یت ر ےس ج ۱ ۱ ”fi دح رس جا یب ۱ ¥ = چ س ےس 1
 ےن ےگ جج اک ےہ یر ¥ و Fr ۴ ۱ ی ےس رخ ےس ےس ¥

 ۳ ۲ ۱ س س
 سس ۳۹ lp ےس ۔ ٍىج ہی سے" دییع 7۳۳۳ رپ ۲ وب و س رک کن چےیسع 1 ےس ر ےس پ ےس ارپ ا رس 5 ۲ 7 ۹ ۔ رج a . صحت 2 2 هم رز ےس _ے ل روس ہل ےہ

 سرم دن تن س ۳ ایا خا اس بک کک بر !۔ ےل ےس پس ست
 1 یت

 اس ۳ ۱ 2 ۶ ےب رج ۳۳ ریست _ ےک ےس مچ ور ےس 1 ۳۹ 2
 ر اس يس ا 3 ۳ - یگ ت لإ ےس و ری سس ۰ ٠ پا ک 1 ۹ ۳ 5 ا بےمصس کے یا نر

 رس
 دم ٤5 ےس ۶ وس مہ

 یس 5 ۰ و ا ا رب ڈے ج

 "۳ مصر ترس سرچ = و“ 1 5 ص 0س ۔ ےہ سس سیل ی ترس

 وی نا نب ےن د صو ےک راو رع یش سم ارے ا ٠ ۱ زا بیا ۱ ی 7 ا ےس"
 ۲ تی ر ےس

 چپ ٢ سم مو ور ےہ رس ڑ روا یر ےس بیا مح ےن ا ۶ يح" چ +

۱ 
 ! یگ ۳۹ 1 : جے ۰ رخ جس ۱ ۳۹ ۰ 3

 ۱۳ و > رس ۔ وس وس روس ےک

 رو عمل ئاسو ےل ےک سو یک شرو 7 ورم :۔ سج سو صخح ےک اک

 ن یلص کوں و ہر وز کل تاسو یداردا شاجآ ر کل اسو ی اصدر  ۔ںیہ
 ےک لناس هو ی هچس کیل 3 جک ایل تنطلہ یىی او لئاسو یوا تنطلس

 ےک ں وقف تب رت ی رصیق را یر کو رب نیش اب کی کس ںی
 یا ر۶ اشوک سر تہلگللورن سس 3 حس سار وا اخ اى اج سے ام

 یت ام ںیلاو ےک وہ تہ تیک

 ہور لص ا لو ہم ۔ اص اتم ناتتس تا ۔ ہک

 تطاس و لع روز نکس اھ ےس ےس ! ار وقوم ےک وہ بیس ےن ہیلو نا - هلس

 تاس ت تسو اعسو تی کدر کاتر فا ی رٹ یارو ا ناررعارت اور

 (یررپروضمنّلسیطات نی یل اخ خر عو یھ ات لج نیلا لے رر شید



. ۰۲۹٦ 

 تام فٹ ال شیر ہاشم اک تما م اا بی خہب 5

 یاو ايم ناتتسکءر تملک اد ادض وک وز چاپ میل ےک کلہ مت

 7. تس)ذ قر سم حر“ وو لیتی نا سم تر اش ںیم ںو رپ کد ام
 ۰ ںیم ترک شب لمصر یخ عساس ےک شق مدت تم اکے تس

 ۱ ا و اذ
 نر شوک اس وصی نر اپ ںیم نشا نئ 2

 روم مزال نر ہی رپ

 اعم

 ۱ .داج ۔ن

 ۱ »پت سے ارف رام هک اف یت اد انس از

 سو انس تک اغ ی ار ر حو رس رھ ہں کد ع ۷ت اب سا ںیم لو نا

 ما نام ساب باد شو پا با سا ےس ایی ا

 . تسورروا یز او ای فا ےس حل رز کسر اد تک Me سہ ے ام اشیا سوک

 چا وک هرس ر ار e رر قوم ردا ر ےس تح 1 یددسی

 ۱ د ا ا ۔ ےگ شا موش

 دخ داق الآ ےس ایدذ ین نا محرم اب ہلا ا هل

 نر دهب كظح اگل ہللا نر ہل سنایا مت سل
 LL ھ۸ تیس م عال هرو ر ارہصب ایہ ناک دل

 2 اک نا ےک ےن وس ساس ام عام توام رت مس و بچ

 لرز ہک ق فلا ہدو ےہاجدہ اگه تسریلظروا گوش س ا روس سام اک

 5 سر سز نرتب رغم دا یسک نو ںیگ رک وش تن ید سم قا اف هوروا سا

 ۱ اف ادارو اون رک رک لس ےل شود روٹ لا اس موڈ رسان

 تافل لاج خضر ۔ 2 تیر ل اسف اهدای مو رس رک مک زا ا



PFA ے 

 ت ہر هتس نہاض ید اوو تس اهل وا واتس رز یر

 هزز ارا وزيت لسا س تاتلاپ ےن باا السا نارو ازم

 تذ روا یم نارترب+ یو ےسد رو + اب س زن aR اهل ےک فک

 ك کیم اڑ ترم اب السا ول نرم ور ه لس 00+0 جولصلالع کی

 كر یوم حر کے ما یکن شا دس ناک جد خم
 لوسو ہور کلر وا Je مکس ررترو ال هدرز ےس لرثا اور تسر ےک لدورایسژ روا

 ۔وہ خا صا ٹر نوا یک لو ماسک یر فود ر

 ۱ ماسه هرکی تاب سا گز عکس اہوالعے کس

 هاچ تشک یزامہ بس
 من باتری ےک تیلح ی آر پ آر م بنے لت

 کار لام تن دو سد کس ربا او ابا دس ےک تییمماج یک

 مان اک یلرهیردا ےس ےلکر یمن کت موک و مہم م تسکا ےن | ےن ںوہ اک سو

 - انت د رکن اتتاپ نان سیر مقر

 ۱ منیر یم ا انال وم ترضحر ق شع ۲۲ للم ادا ۔ے

 'یدادیرقروا اور. یر دا ین سسا- ےس ت سیل اض اک ں یس ن ازت - هل
 دری سرا اوس قرخاصررا یی: یری ر وتروا یرخ

 تعا: کتک صر حس تا جور ۔ کک ت اح ووما ےک ادرک ےس

 لبه م ےس سوا ںیم یگ زیر سک لا نو قرعه رف کد ےس قو قص
 4 ےس عرق بک لکیر تلور ول عفو لرقم کا رتسواز حک

 میک یمشددح دک الخ اد تار اعض ت لسی یکے اس اج ناس مس لس

 یی مت قاتل یز یی ےہ تایح نولات روا نا او ند کل واپس ٰ

 (ع9۳۵ میترا مور تہ ری ماگ یی ام



 ےس

02 

 زوم اس رر ایا! ناگ سے نا ,Ê , سم ےت رش کوس

 ۱ ندارد نیلم سذ تر نر ساوت یا دم ےل ےس شه ےس
 2 ے ٹک کر اورو ےس

 ےس ا ارس بیر

 ےس در ال رم صا نر

 لو ضد ےک تاک رنج هک ت ۳ 17پ آب ا
 نے

 زر س ت اش er چ نر

 رات اع نای اد وہ کس یک ب العنا ناشار کم سم اتو ےک

 نمزرس ہد ب آے س کب ر رور ےس ae بی ن قل ںیہ ںیہ

 تیک یتیم ن اف یا ںی

 ۱ : رم ترا اوست ام 8٢ار لاسر ۔

 و تخ بام یک کروا اتات ااو ی فٹنوا ےک پا ری ریت ضرر ۲
 تک لی رک تم کت فنی امع انتر ا مس ےس نو تشرد

 رع مرد ی راد درد | یز اون ایاعرروا ددری لدعروا یر ل یم پک سم |- اص رس

 ۱ تی ی ٹکر دشکوا تب ان کی رو طیف پیر کر

 یر دم ن زرت سا. کس نر ےک س اتعاب ےب نمت کا وک
 )ل تپ جز زار ار (یروبروض- E و حس

 هم مجید ایکس همزن رخ را '“'"

 یو - کس بضع حی یم مم رو یکم قتل امتی ار میر وا ےس تحتل ب ارو اروم

 ام سارا تو ط یس ا۔ یکم سمت خ ہضم یک تک ۔ ےہ بضع حل سلر

 2 هور قانا نیل لاب نیم ضر 2 ولما لق تلر فاو ود اش ایر ت جی یارو ا
¢ ۱ 

 ۱ ہت اس ےس تم “نات اپ مم اتم عر سر هل ےن



 8ك

 ےک ب رو اشیا تدارک لر ات بس یئاجایجر اند یر اشک کت ےس در صو
 ناشا 7 حی تق سان ا ےھت سے ا کور وک ا نت تور

 ار ںی ےگ ر اس ےک تر وت یر ول ا ونور ے۔ںیقکںاہہ شم اغ

 نم برد ےس نیب ید کوی وک الت
 رو کر رک کی گرم بور با ا تلور صبو توک ۲

 ےک و کوہ ھ ل سل العو تع ےک م ترا کی کر سکور شرو ا ایکو متان

 ایا وا یل ےس سم ھت م تیس ا کپ یکی کاو ارو تسوک- لب ۱

 “ےک ےس و را اعلان ناپ یا لع ٰ
 ٰ ناک ات ات تام ا ویک نار

 قاف “لاسر ےک الرمق ارو ارقلاس فر رر لوص اےک وج ںیم لک ےک

 سا ںی هک ران اب ماما ےس ں تن کل وا وب یشدرف ےک زا
 ران ضلاض کس تلف سقم سار ماس ےک ہیر ویرضع تمافاضار نجف _ پی بر

 وک قو وف نامور کس سا یم نال صاضت ماتم لس اروا صح إو قور ارسا ۱

 ےس وذ ندا تست

 یر یکی دن ق خار وا روم لدم یاسا یر اض! یکن ایس

 ےن انکم س یس آیس سس ےک ادا ی زا تش این کی دنعنورز ۱

 کما مت بکار ناب یک قتل حس کالای کت میدم توخت ہد ۔ هل
 هاتسداب سرت اروم هد ارد ا ےہ ںی رو رس ۷ن چر و فخ نوا یس ےت

 را ییا لا ق راف« یز خر وم ںیم یسز - و ig a ر

 نا وم ہی قشم سج کما ےک بیشی یا رس ںیم خیسات اب تک کرم طو نورتو

 لون وں اذا ں وہ تاغ بکر اہ سیلچ ین اتع ن اہیس ن دس کانن اطلس ںی ب
 در مور وب ہہی زب کس نون نسب سم چد راپ جرم
 ( ٠ع مور اتنا نیلا لاج نی اضمر . ےسر کار ماد کس توت



۳. 

 ۱ ۔ےس یس شی لارا بیم ترضحر قد سا

 ید کما مه خلق ند بنک باشا نیا ۱
 یتناتهتبیض نمو* یی رد لفَمحا لع تماح و تظقَح نم عید

 ( ٹری ار مضااجاوس اب

 ستم اتش نوت ےس تیساور ےس مع ترضح۔ رک
 ے زا سری یم کر ےس بس ںیم ناو تیر اہل( وک

 نره ١ ےن سا ن اید نبا ی ںورسودروا کی دبا کس اد ی

 < اکیس کج رای وکل ومار سوو ہودآ کج اضول ان ےن صردا ایل ای کک

 رکن اتسکا باب سو الہ یکے یک جر اریلع الو قرضح
 ۰ ےس ےہ کی ون تارک ادا قا ہد پہ ۱

 ۱ د سراج وا هد

 می ہک ال ییا سوت ی سود حر ط صد ما رب م
 تفکر هنر رت وم یا رے حی کوک وز لس حط یسا۔ںیہ شدت یکم
 دوا تیمم اوق ار سورج رساپ شہ براک

 نوہرک مار نایت ےک تر ایر ظن ناسور ون ۱ بلا تی
 ۱ لب ار یی اروا ےس اه ےک اضر کار لو رم از علوم یر ۱

 رد قاسم یا لو ذی ق اض نر لق ےس ایس یس ےک سرک
 0 ۳ موبر رو! الو ؟۵م ناتن اپ ساعت اہ لاسر ۔ ےل

 سوق کن« درک شوک کس ام ےک اھت سم قلت سا ار اوره د

 1 زا رز( ےک ےس افا وک اروا یک تی تیر ایج اس ےن ےل ارس(

 رک وا ناار اور : ور ین رپ لماش س نونا ےن ارس یس ےس داس رکی 2
 مست لم ےک اب مسی ضر عت یگ وار ڈر وک تہ
 عمران انن نیا لام یس ی الس ادا ر نیند ال هم



۲۹ 

 ےک نادتس تی ںی تس روش تاش نیس نیل تب

 کاپ ن اےس دنا گن و چاپ نو تینا

 ملرو اس لنت یر است کن اسم نیز ات شاتر رقت

 ۱ ےس اج نیر لبا

 باب راز ایٹ ےن ےس عن کم تستی دا تمام

 ۳ بس لا ےتسو مرو اکہ ےل شہ تم واکز طق و راد ادص مو ۱

 لت مس تایمر تنافر وام شو تم کف باک

 ےک نہار تادا نار ہر امنآق وتو اب ےس ی اڑ اب یر یف تم یر لست سا

 کروا ےہ ساک مرض ف صا ےس ع ارو لد نفرض .los سے نک شوت ہر ام

 نونا دار اض اہک 2: لس یہ طف ےس نید لبا ریل ےک نیر تسد

 و مرار یک مکی اه كلما د

 و دس

 یہ 7 ھ71 یگ ںیہن

 قی اعادہ ر 27 ٤

 ںہوم درس

 یکن یم ره تام - ر7 9

 (لامار لول تلکس تی مالک رم ےر

 سه يا تام تار من قرب بت

 تصاا یانر اکے جم ٢ اگه کس اج ال
 تے 5
 ( صارو ۱م ل ایام الع ر



۲ 

 ۱ ے 2پ دا تو تعا تن لا کل یش طا

 یس سم وم نتحَا یم ۴ ۱

 ۱ یھ ۔ قالغا ہر تیبا آف ب مت تن اب سرما عرزاننس ےن نا بیحروا ور ےس

EE,ت دداج مکا کیک  EO 



۳۹۳ 

 ےک تس ایس ام لو لاین. ےس سود لاک اسلا تلخ ن

 رس ےک تباطح نج وکر اک مک تہ لس لاین لر یک کو رک عاری ۱

 نر تایفیي ئی گر دا فعطاوتو تن + تاتو تاساصا۔ هام

 ۱ صف رم جس یر ارس داد کبیر مت کر ای یس اکے کک

 وکن عم اس ںیہ امنا شو خواب یہ | تو ہر ہو ل س ای مراب رکن واسه

 و قو فسخ لر ہدرک ےن اچ سج تکا رہو

 ۔ ےل وع ںیہن عت ناموس اج کیر

 نان اروا ےہ انس خر ور ش ےس تی اط یک ابا غرض اس الا ےس

 س قلصت یل قے نا فرش اکیلا یا تہ انا ہ بیعت اکی لا تبلایمش۔را راد

 ت ایت یک لم نار شا اسے تان ات جس ا سر اسب روس

 تادراوو تارماصا ةت ےس ےن رگ کک ںی رر صا سیلک اف

 کیا س اوم است ا جسم اضاکن سنا ترص رک نابز ی ےک یارک

 شر اہ نیو رک و تاملکر وا ۔ اہانیکر ای کا اٹل اک اکرم ےس ی طا

 - حس صو تاس ےک ن ما

 لول ام یک ستار با س ن مشک ٹسہ طخ ے سر اشحا ٹا

 ےس ایگ ج ںیم رع ٢ں ب اکی ابن و یوم تن یر
 ۔ےہ e رد ا کک کد یدک لا نور مانکن ادا



۲۳ 

 هک _ اح ام ںیم ب انکس اس تس ایک جت اک س اے لردغز و یر ناب زر

 یکی لا باک سینے ا نو ۔ ےس کیک یک بی وصا ےک اشا
 سهم ےس نابسیا کوک ےہ ںی تسرد کتان ایا
 کر یو کد لق نیا چی - کلر سم ور تک تایی
 ۔ س راض تط کت تار چت

 ےن از تک تاسو ےک ی اسم اک کب یطخ ب عاص نا سل ہیٹ
 ردا یتیم |« ےس اہ ای اکر زف اوکت ضرب “ںی

 ۱ ۔ےرکراتتغا لئاسو ل بسی کس
 سو کہ لالدتس4 ( در

 هرس یتیم (بر
 بوک اہ هری شین ےک تع ار کن الا صاخ ضحا جر

 لایت نا« ےس لر دنا تعا لیک رو اظافلا ور واانرکل اعتسا

 ۔ایرزا ا ناسا حس

 ےس ےہ یرورض یب ےک ےن کری انا روا لگ خراب آر لٹ ع ا دز
 ۱ 2 ۔ ےرل الت هدایت تالایتیٹ روس ای افن ین

 ۔ تہب اطخز رط د کروا ایم (طر
 ۱ ارگ (امہرواظ املا مظز

 ۔ں قام یل دم یگروط انچ کھ ایدی'

 هرز تس اتر تب اطغںی اف ےس انس باکس یر تا رم
 ۽: ےس راک و ۔ ےہ ایک رک

 چ بک نر پت د تبوح

 می لر بید اتصالا حمد دس



۹۵ 

 لالہ تساوی بیطح ےس قو کی اوت تب اتر وا دی تاسی ے ےس ا

 ر تعا کس کس مو لم ارو لش ےس و پ ٹیعز ایک کس اء سان شب

 و خم. ےس ام ہے ہی را حرط سم گے تار اھتساو تابش ےس انور ا هو 2

 رہا “ایک بیخ ہک س ارت ںوہ از سا تر تی مآ

 + ے انس ایا

 ی تہاطخ باد 7ل صارا ی ق نا ء ےس کیت تار با

 لغت مل۶ ت ارخا دد تا سا سر نس ےس شما ها ظن ار ای
 رج ےک ق ارو »| اک باد [مو- ل کل صاح ایم اب ویگن امشب کک

 ۔ ںیہ ےک لم ےس شف شرت صصق
 نوورو کر ل ےس تار کم زا سا)یلع نور رو مال لو اتم سس

 ساح,۷ق حاضری یا م لس اع یوموآ سات اہ ابد مکے ا اج س ا ا ےس

 مضعلرف «درص جا اعر یکن اد نو ےس امر روج تناسلی کسو کمک

 باگ ے تس ج عقل لشن کت عام

 ن ی اجاره سا ےس یت ر لل کک بیر
 وہ راجو شہ ےک طا ںیم احا تل ارو ٢ س قاین سٹینیشصح ی تیرا کک
 لقم ت مح یر زب نهج ترک یتا جبع ط کد رف ام اعر ا ںی ت اہ
 وسور ا لقحارصق امر ت اصوا ارت ی ضو ظیفروا یر ل ا: عازم نورت

 تیا یورو ا سم ےیت اس ام سوز ا ات اصیا بسی یک و تماس

 قاب تیحرص کل ال تس تاج سا ےہ یاس نل قعر اں ی

 (ناہی رٹ يدر لص ل ناتج لا ہد
 حوص و اک 7 یک ۳ 2

 ة دفع للحبو 2م یش لد ہی. یی دص حوش ا ڈک
 ا و بس

 چمچہ

 ہا وه تہسآ۔٠ دل له ر
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 رات نںحروا تاعا داف بم تح الب
 سان هبس یتاج جن حشر ر یر هک یی اب تلکس ثیتوا دق

 ارت لپ تم کر سکس کی لا ناس ڈو ام کس

 روا ءايلاو ذ اک لح ع التروا تعش د لسا ےن وہ ےک رح ےس طے لس وردا ۱

 و تن تو ر لو کفر ےسررطن 22 دج شرم

 سا سوم ارس مس ساصا کت زعروا کز فسا کتا

 تیام نی ۴غ لب کک ی ترا تنم ناف
 ۱ ۱ ارگ ییا تراتاک

 ثا کیان تلی نک تب ها یم لمحے اک 2

 ۱۵۹ تم نزعلادررسر ۱ ٭ تو فک نم 5

 گر او اےس سم کل واو تم ل ااضر حس 1 یکم زہ کو موس

 رسو حنا ای سر وصت اتو تیل اےس شرد یت دصضخس کن ۱

 سما مه و ںیم بط اتن کہن کد بعید یو

 ناماس۔ںب هو تطل تورو | تم رو شکر ےس اڑا ےک

 ۲ ۔ ےس ار یاب شرطابهتسر ایہہ ےک توس

 رک ول لاو ےس زم یخ ترور اد لر و تدر

 FS تہ اط وروح - (دب هز اب ہ ەل

 NEST) كط ہروسر ترخد ا بنت ولو هل

 îr اڈہ روس ر تشک تی < دمت تست از وک هلک یخ ہل

 ۱ هتنعام هیعهن عون شا( نت یش یک ا دیک 4
 تین ٩ ۔ول نرو ر ہم یہ ہر تنم یابد ھچ یر

 8 ا

 ات ٰ
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 ےک اغ ارفع عام کم ۶ قلت یہا یر ےس ان تیس ر قوم کوایک ےس :

 2 امور دل سوم کو اک تی امتی سی آ ا نص سه اتم

 - ںژ تسالطخارب | ےک ار لع ل عر ص | ای رم ترضحرظفل ششم ےرر اھ اگ بس |

 نایاب ےسہمو یک یم ےک تسر یک اکہ سام رول ی حر کی نے یر 2 الو

 رپ تہ اطخ باوآ ابل رر ا کت لو از مو تراصي مس کلاس
 نزا تعلق تاجر اورا تلت ےس اس ےک ےک یو ام سادس یش ر

 رک ]مهر کل عین آر سرد کپ آر با ےس آی کمو ۔ےہر ےس آر ےک

 لپ ےک پنج ؛ ے آی مور ےن کوچ ےن تما ےل ول و تبسم

Eتو نس یی تو ےن ےن  

 کر ترم جاو کہ ضقت ار جد تامل کسر وا ترادمو تیم ۳

 رک لوس موس فسا ےک چ بفخر تا بام فہ شی ب

 رزین ناسا نامور ےہ یم اس ےہ اوج« ےس ایپ اراب الخ

 یکے سک شیعر الع حک کن ا ںی شور لت نسو ب اتر روا ع

 بوم اسیر تحال ست لعا

 ناتق نازیہ | الو ہ ےک تررع مل رر وقر دیس جز چپ یر ر

 ےک تسر دد یس

 ترا سری و سیو مچ سرد بیر وا ار رت کج و | لىللا”

 ساروا ےس ام ےک کر لد جور کت اور سر لبس ںیم نویس

 مو بت رابرت رپ لنز هست اقای

 4 1 یے کیل صحاح ناد او ےس نا الا رم اکے لس

 دارم ةا ةع وما دن اب بر : نسیم لا ع ادا ۔ هلس

 (۱۲*ترب لکا هر وسر ا یسح [یه لاب



 ےس

 ےہ عم جم ام شرس ان تار ڈرا ےک نام طول ارومیه

 یک رت ا ما ار ٹی لاک یو يا اروا زو اات فسد ب کر ےب
 نس ح یصر واک نامے روا, + ےس ےل ار ایام شپ“ لا یک ام سسر اھت

 ار یاس تممدفوکل اروا ےس تو احو کآدحج ه شرک س سم صلح

 « بیو قوت اب ںیم کا ءانصو قد ص ںیم تاب نیک

 رم نامی "ےھت رو تی برد راس کد یلص

 رہ ل کیر کش یو شوخ ےسرایشما ےک ورو لات کن عساس حرط یک
 رفت ےک س ت ادور کپ آ ےک رل سی کی کک ا امر کی درک

 مریم SE) Jf ںلع ریل ےک با. ےہ اھو ب

 تن ابو مر یکم دیکر اک رقت ی
 قوقتوا سلاو قوتع مر ایعلا ق وع ارواراضلا قرتصرد انا قوتح

 مهر ات ایا حتما ال احا ح الصا۔ حق سررظاژ ا ادا
 قطز و تم است سیم ناز 2۶ امر لاس ٹچ کر مو شاحہروا تہلاسر ۰
 تعا قوز ابن رض ام ےب ےتایفر رک ہیچ پد مع انس نصل ےس

 - امع اروم ولحم اوہ انہ رشت ی

 و قو یواش کیر یا یک رت

 یر اس ہت ایپل ا اکر و یو یر ؛بلعت

 لوح اف قبیل ببحر مہ 2 یز: ں ونس ۱

 شی اشر ان رس ۔ ےک ےک اج وہ شوم اغ ےل ےک ل کک

 رس ےک شکاف یو کیپ کی لا بازم ےل او ےن آی سپ ےک راد رب ل

 ےک ےس کپ آل و یہ کت راپ وہ شیررآ تل ر مک اڑ هرابود بج ب آ

 ںیم یر اس ات اتو سرر سشوار ِلباقنان بکا اب ار " یالصا۔ ےگ

 شرر یو ہہی :شپر سکت کا ےہ ییکد یس کت یاب اب یت
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 ناز ؛ راو اےک کد جس ںیم ن نچ لحن رق سمن اب ؛ بیش اک ای بز
 تزعیمکوا ید اکی وز رس سم فا وار او هک یی "تاک

 یا ام وہ ن کا بیت رسید ا ان اش ار اطع یس ٹر رسا

 - شیصخلاشب سم ی دا ناما

 من تارا« ترکی الع روز ر نر ! للم قز ر: تبقاعر کک

 باوا تاش کک ضاع لئاسم یقاب رواد اع یاد تات وب تمفس «تریقع

 وور تمہ ےک ےل وہ ( یت ابطقر تراعونعوہ دیر تلک با وو شک

 روا ے لس ام کس ےس راھ تابلض ےک تر کس اوبا ےک نار

 - لو لی عر دد تباراونعضعا SE ل ر لوک ورارت

 ںی مال یک ید یکی ود یو سا 4
 ۔ ناطشلا بز را بز لب یم

 در نام کہ مد سرم م
 سس مر سا ےس

 ۔ ياد یا ےس مرا تیر e اع ےک ر فرم ت

 ور ےک یی رت کن انا “۵

 ۔ ارش یے سرکل صاح شین ےس مین آرق ۽
 نکاح روا وصال اروم یئارارو 4

 او شک ناش یکن ممد زر ےس وہ

 روا ںورش تیس ترک پچ نی ماش تال

 لدا كم ناو مر انا یاب ردا مر وند توک ندنل کتب نور
 ۔ ےوس نش امی قر ادعتی کن ا جس دس سر

 سری لس یخ ا ام تایح یکم یا عن ترضحگ

 یا ےس یل و ی یتا میچ تا قبر روصتم ناف ہزامنااسم
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 یارب کی آب دو کش لی ۔ ےہ قیر نوت کس مای الا و تیرضحس بهر طب
 اجبار اسب تروص قرار اکی یواین ہی ےک یم تمض ںی
 نرس ا گنت زی هدر کر کت نسو باک ر اص بلا ےس لاطم ےک نا ےہ
 E چے

 رور ! ےس کوو سی رکن وک دار سام ۱ 9

 (نیلاس تعحر×ںیرہسح اج کہ گلین/  ہدبنسق ان کت ورم ارقا
 ۔الکس کرابم ناب کپ آر تن رود ۔ بسر کن اشار گپ آر نان

e:۱ - ار ےلگا منم درسا لر هورضا  

 ترس لات کس کس تس اج کان عد ارق هو الا ارس /

 ںی ار اوہ تین اسلا لورا ںیعمعار پ اروا یک بدن یگ مکارم

 پیچ اے تقریر انی قل ونمو ال کت مقا رپ اج لر وزر
 راز گپ آں کد ایچ یب ن وعما یب ےک تان کو

 لصلرعو حسو ےس ایر سام ےس هژاوت اونا شوم یز آکر ابملا ن اسب
 پآں امت ی ل ورزی انا گری ون ایم اش اقا ںی نک
 قرب یری یب تیاومھتیکں ولرم ےل ہر طاع ےس تن رب نیلقتددا نا ر ےک
 اا لر بح اص ا تل کے کد وک ل رام 2 اعور روا ین ایم

 ےس ںوترتق ابلا نرکرکن ون ا نارق ںیم رومال د ایند یکں کام سا ١ یٹاو

 کیتے سری ں اور اک مپ از بک ہے مت مت سز او آی کس مو ےہ کردن
 -: ےہ ار نم انس یخ اک الا وس شوک توا ےس یم

 ۱ ںیہ وہں اعد کل نشو تیم را یا ترک ناز کی اشو کا

 سا روا تنسو باکس ںیہ سس ےب | سم بہ ککے ام ت انوا حل

 ناذىبآ۔ںدہ ابآں ہہ « کل سعەںرسہ کت ر عمو مولع قلت

 ے ر تلر ےس قوش ت اسر پس آر ایکس یت یب لص اعر ولع یتا ۱
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 ںوہ ای لم ےک ےن ات رسم نآرتق ںامہ سک س قرض ت تص ںیم پ آد وا سری

 ارنکسواو رحمت کک ایر سیل ب ۔ےسہ ال ےل ےک فس ےل یت واو کپ آر وا

 ںیم ل فک یک ا یت یی ےس تک م 2 (ہیلع نعم اوقنت هلو
 ای ا مہ راس زر و هل ۰ : ا ۱ ر
 ےک یب ہی و کن لک تب ضروا لارو ر ل نح + تبصح کر یصق آرت

 تاکی ر
 . ردا تال 11 2 زار ہدیہ ارو یوم ال ا ا وم تر صح سین اوتع تدکر رز

 تنس زا مو من اکے تاج کل شیخ م یت او ےک تذستیلام

 ےک تم کیک لک ا کی ہر صبر

 . - شام اسے ںومککآ س وکر ورکا

 و 4 چج و ال م ےک ےس
 تنضواقم

 ٹک زدم د مو ےس 7

 وتو هللا ییا | نو ( نیم یملا ل یخ ناکامن
 1 2 ےس و ف7 ار ر

 ۔ قنگلفلا ةه كيلو 9--010 :

 مما ےل رہ 0 گو ص ر

 ةه تہ ىك دو لا شیو هل یش کی هل حطل نمو

 2 و هر صد

 (۵۲۰۵ا تا ۷۴ر لا هر وسر . م نوش املا

 سل ادا ںی زرت سرع لوط تعال گی رس

 2 رم سے ر
 ارضا هلق ی ها تک تمیم 3 : نمى ناکام

 ٹری هللا صخت نم طرخصر ش4 نمو ESE نت ن 3

 ۳ و تا س٣ بسا حالا ہروسز هانم ادص صدق

 رو | هتک ےل وس رش انن لی م اےک اعض لوس لار ماولعم ےس تایآن ا

۹ 

1 
 و و حرم

 ے ناک



 با

 لکت مح امو تیر اعلام رفت یار سیکل ولبن نا

 صمد نصت مروا حی طا ںولصنف روا یک کرس 90 کن زن

 ےل ےک اما یب سیٹ ےک د امن اسر وا تشو کام میداد مز لام که وہ

 هل لات شاد وک س ۔ساطلصیف کت ابری صو یا کس لزومتخو ور ےدصضصاع

 EEE کک لوس ن ںیہ لرز ےک آر ی

 یک ایلن کب اھت تاب سض یر افہکس اقا کیر تعاراروا تقیقح نت

 تاج نان اطم ےک ت یک ار ا اھت ا زہ نلاطم ےکک ین رش ید ایل ہو ےس فش

 دا تاشو یں ولصف وا ایاضق نوک پھ ا وسر کی آه ات ئاد ر ص۷

 ےس یطلغ ارے ع بر ےس یر ور گم اتر نیس تعاطا

 نانا یاس کل ںی اورا ھت رش ےس ناسا ہیر وا یر ےس بک

 ٠ 7ں یل سام تر رو احر د کت ںہھگروا یا 2 ی

 روح سو ےک | لوس ےس و ر ال ر ار لع ی ورد نامل یس ۱

 تس اش ےس لئالرو تاب فلاس ےس 1 | ارس گایا و کت نیا کل شک آد وا

 س(1انوہ اکو مکس ام اما قم اسم کسی وامس لص کک اوہ ۱

 ےب راسو روا یس بر صقم ت عاق او ے درت کی مل تی یر سی 7

 ےہ یمنی هتم ر ره نیت

 میام شو موم دون نایت رم( ی

 تم رس جس رس سب ںی رد

 لویو وخروا ی لو تای( ںیہ سرچ لت رد یب اد پہ یہ تسر فکر ایم تیا ےس طول

 رب تجاع کک ز ےک لوسروت قسم او مس یا پاک تر رورو لمتس ی

 ی روا عت اش ےک ساب شاحرو لکت وع

 (اھئمم راچر بی یلا چرسر جس قو ماج فک مس ,لرصر قطا
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 یر اس یکن انا عررت را ی تسد ترعر یکتا شازکر ور دا ےن ان مساج سلوک

 ضرالاو توپسلا تر رک < تیر کر اسو یر اچ ما تفس سم ام

 E شت عاس گر ایمو ور ہر هدارا ار وک ر اع لحاف

 سر نکس تی یر دیا ر لعو تر اع رو اہ ت جب امس یک شوم

 - ان رخ یز آہ اکت ملاسرو تہ ۔ | ل م رو

 لا یولع ر ام ےن ںی اھم یک س۔ادہ عر 2 برف آس حس یے سج

 ادرار تم ےسر وفا ےک تہ و تجر وک وه امت ےک

 حر ر ات ایمی ترا کمپ کا وند مات
 فارسی یک  ظاغلا کرابم ے پا کس ےک مل ہیلع یر تا

 ماس ہلع ر یلص در چ | فطر وحمں یم لو زن س سنت تا ےن لعن رت ےس
 لم یک ام اب ذکر بب عر کن رن مت کل یشتسر رب ام سینا

 ۱ نشر ام ےسرسور هایت یک اک ةتَع کد مو هدف

 ۱ ! ها عام ضم لیسرلا عطل

 ۃوسا پآر وا یارغ بر بگ ر و 1قیلخر ر دت ناو سنا لوسر | عقلا

 بس السا نیر نیم یب تلاتم کپ آیا سلام

 ( حر رب ۲ عاد لا هدایز ۔ تلخ ٰلع ا هس
 ۔ شمااحلا ةر کر قیاس دا 3

 نل نفل ی ےل ا یکم هو یم اج ہللا ن دیک نا ل نا لق

 م۱٣ تمم زم لا هروسر مر حک وم هلا وس
 اک اد مس ۳و ھا روک رم :

 ( نابالا ب کت لر لس ن ایںولا ب کعب اب فیلم ش یراخر ندحمجا سالاد

3 

 وس

 ۔ کع یار تعا روس پہ ہرا ۔ هم



 سر

 اکی کد مز یک قر مرد ار و یل ھا روم ترضح سم نک مس نا مت لاب لوح با
 پد لوح سوچ ےک ند تار -اقم لاع اپ آت نع ع ابن -سب ےیل هما

 سرش ےس اص یم ےن ےک در اس تس یک رنک ملحم ےہ ا

 ۳ س نادت اد ییزو کن ونک سا ےس ت اہ اخہروا تاعقار م ےس سر

 ۱ س ےس س اہے  وشمیرفا نووانت ےک بحاص بیت اما لو مم تصح س

 نا نو ایران نت اک یک کر هرس اه لو زت

 ."ساپل پااآ"

 بیس سیم نوا باا
 ۱ ےک وقوف ےک شش 2 لایک کرار وتر وا یک دار کیلا یت نفاس

 یاب سر عات ہد رک دیر مت ییا کن ایام مالسا ںیم دم کن
 ےک ےک نر نبق

 سی ےت تس ارز یل سبب ام و راع لصر وضح

 نن یاو نکا باب اف سید تایم ایا سر یر و (ص ید

 اا ایم ارب ر ترم ای( س رار AB ب آکے تس یک او ر ےس ہار

 ۔ تس تند اع کل وس ا اکہ یہاضبر کے تب سا ےس سارے اکے

 امت ارام ےئل زن لنت ےن چ بس. قت ےک ےس زو ہد ایس ہے ی تن
 ۔اھ وت کک زا قنادی را شی ہک

 جو عا نم تان دقبر ام تح دلا لح ۔ : ےس یو اترا

 گی رم لحن گرید بحاص پیتر قورت
 ۔ ےہ نر امت اک آسم اقلخز اتم ےک

 ا ۷ سط مور لج یی نیلا ری. ل
 لو یس ۲ ا سالا اولا تیل تم یز یر - علم



 جس سج یک س ےہ ےہ ےس حصص -۔ےہ -

۵ 

 او
 بس ۳ اس س ا ایلررقرو ! جو رک یراس ےن مج اع یر وہ ترضح

 ہت رکن هریک و ری اد

 لصدلا لیشر عمق ناک ےس قلعت هی یک لوس

 IOSD صر خرد لإ لسی هیلع هل

 نیت پز ارم ترس قم قرب کک م 5
 ماوس ین وہ کس نیت یس ارکر ےک کن شب مز ترکی ب

 تر وجد ام ضرب و رح اس یر قیصر اشرا ھر کک لااا ۲ی راک
 رکا یا ۳و رس ایک قضا ےک یم سکے ریو کام
 اے رایت ادکس الو اک ساب لن اس ےک تافل امزور تست

 لا ایر ے ہمت فنی: ےساچ سال وہ ےس س ساب ےک وااو نابیا ک
 ہن پلو لوس لنت ےک تم با کر سس قم ےک لین

 - هلم دمو هما ناحصشم و ور

 ےن ےک یم یس اد عا ےہ سیل یوا ےس پہ رب ھے: ر يع رو

 درک ودرم ےئسا ںیم

 توا ۳ روا ا کا دبع لنز امت ےل یر ال الوم

 بام اف موج سیر اج ماش ار المعد ترا اال جسر کر کت اسوط تلاش

 کس بیل اعجاز الوم ا

 لالا نامر o یم لرلو قاتم ےک تاسوبل

 7 تم سرب بای رش یر شوق لوح نشا اتاق
 ۔ اص صصقلا ی راجا باب سال پاوآ تیلرش ی رت هل

 ٩۳ مر |“ يا عاجز لوق . ی # كی

 ا ٣ ام ضا سب ف ءاجا باب ۔ ٭
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 ما بو و
 یاس یدو لان لوس۔ طب کا قیر یک ات ار

 باس لس زرت وا ںوہ تر بقع ں دراز له تشس کراس س ا گم

 لش سا کی ی تمس نبع ولور 1
 دوس 0 ارض لی مپ تشر یک شباب روا اصع لوس

 یی ءلابورر ناروا البق اص اوچ کچ قسم

 ںی کن ر رت تو ی تیز اج سم کر اس ی اھت ان سا
 ۔ںیئمی مر رطتمس ا

 اد تاک ارو ضر یرقان تحرک بسه تیت”
 تو پارک تت شاع پ ستم رش ں اکہ دیمن الغا

 مور لاش ام الع مت ےس ج اک اجر بی "ابن یکم بش یا کپ آت القح

 ی سنا زا ؛یکق اخ کس و عر یا نص یر سا لس

 رت بو لایک ٤ را ناقش ا

 زم بوبعو ر اس ر رر سو

 تس ع ابا یه ساک
 لس تیم ویا ی لاو ضس لوس ہہ عر مرور

 روال اوت لاعکا ےک سار عن بر ہک e e هر وا ےس لاک یم

 ۳ یک ا س اد کد حمام 207 ار ات ارم

 اف تسولع کن ایا سوکت نح ناب لکی بغ مرار وضح
 ب رپ لر باب قاب سہہ ۲ ۳3

 ےک و 2ی یک و کام هل نی ونک قو لق
 رپ ہلا ]ت

 نس هور و
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 ۔ ارز یب ےس ین ایڈ اترو ا تعالی شوک ار اتزوا اتا ینا یر سود ےہ
 تی دل الوم مرک کک تی رو ہیرا یگ کا لوس با

 ۔ ےک سل وزا امت ج لا عا ےک
 ۔:ےر اسا یل لس روش
 سلب کارتی رار رشبا قد هللار ےب ادب هک لاب یے نمآ لک

 : رر رم ۰ ۳ ایٹ ٦ ۳ ر سک

 ق اولکات هلو هشنلاو تهذلا ها یت اوب رو و مع ی رسوو
 “دم نیرتیراتر از اتر یا کک ان دلا ق ھم ام اف اہ اص

 ۔ : ےس وب نارف قلی ںیم لس ےک برشم و لکا
 لکا ناطیشما نان اب نرش کک هلاہتس ہک دَحَا ناب کر ر تل لو ےس اطل = ا ا سر ر رم هل ا ج ےس

 ملوان ام یکی یتا کا اور -اهب برتی بلامتن
 ۳ ۱ ۱ سم ار رم كی
 قزررن شر سدا سماع سا یخ باصنودبز کا ا اوم ترشح

 لا اوس وتی ام قز رکے سر لڑکا آ۔ ےس ہت اذری یل الع

 الل - ے اتوم ڈی خو تو ےس ترثر دا ہداراردمص ۷ل امد او ل اع اروا نم

 ہوا و, ےس رم لتا تط یل اعا سایت تسوق هد رپ ےس لازم یزر

 راولا ميل تب طف رک ےس یت امر بلستزل یک شر ےس ل حتا ےک لا
 هوول تس ای راک اک الو ا عر کور ور ۔ ہت تا ارش بہ ۔ سم ےس ای ےب
 نرم لت مارا لالع هو ےس س۔ ھے نرخ لیع ترصن ھر وا تسافر وا

 ا ۴ ۳
 کک ۱ ا ۰ ں ت رم کی مارحا نه و لح ده مس

 ےےد اس ۔ ینا ام ےہ ےک ایک یک اطم ےک یو ہن تسرد کا اوم
 ےس ا عر ورس ےس لا اے ارش لوانت ایک سرخ ام ںی - ایکس یم لو

 سر قلرشیاروا رم 4 وع اب ضاحطرا دیت روا کت اصرخ : کرک

 م احط 2سر یو رن نامل ےس ز نص یط باد 7. اص ته صح ی وہ قریب ۰ ےس
 و ارل ار ٥ دجال ع یو 2 ےہ یسک ءا ور ول 2وصولاو هل ءىصولا . م سو و ہک
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 : نر مے نگه یک یک ےس تمس روس ان

 سنا نیر رب یا عج اب نفرت اص خر ط یا ےس ہنموکں ویلا
 ۱ یر سس سا تبسم اص اس ںیم

 نر یو تو ےس يمصتم افر لون هه

 ٠ ےک ارپ لیپ نس
 ام ےس نی ےس مہ ےس یا ارت اراشرا ےک رعب لص لس لوسرر

 کت او تیا دين مد اچ تک فو

 ۔ چرب

 ) دور ر نا ی ظ فاع رواش ا سچ اتل وہ ر لورا اص ےب ا شیچ روم
 - كار ا یش انار قور یناروا لس. ل لمارر لرلوب ها

 ر نایب پی رخ کک حس نامی ا ملز اص ےرش ےک آر ریوی ظنناح

 ۱ 2 ایک ا اک بننے ےس رک بس ببترد هلن

 ےس م اکر عا لولا ےس سایہ ےس اح ناں یش بی ںی ےن اھک

 واتس تبعنر تی امن نیر یر ترضضح ےہ یت اد رفتیم ںولاد
EERE ~aلہ برسا یر  _ 

 باب بار مطرب باکت لش یرا۔ لس
 - بم الا پاک یر یاب - هل

 ,Pn PIE باب فیر یر انی بر شالا بک هک

 هللا لود ای هلسو هیلع هلا نصر لیسر باحصا ال ات گ

 ات - ؛مصنا ناق ۔ نی قضت نیسات کس لاح ۔ حیض کی لک ان انا
 هےہذ ول تار ابی هنا ریس ج ذا هماحط لع یخشتجا

 یی با ارش یا ممم بابر

 22 بای رجال پ انک تلرش یرا۔ مت ار یٹلا قیس . ہک
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 ءاشع ام نر 7 ۔ فر ضرر بوت « رم یکی ما قو کس ےن کرا ےک 7

 ارق ےک ےک وس داش را سکا ہو لع ےک ن حل ام ۔ اب مکا اھ ئ باد جا ےک

 1 می گی 2 بیا رد ۱

 ہی ہچل لر وو اوہ اب سس سس اب ب ایدز لاڈن لاس سن تر ںضوکپ آکا

 ۱ ۱ - ان کینٹ

 پماد رب یھب ی ۔ااج کا اھکرک بر پد اپ یکن اج لا
 ہککس م اهکر که وب یب سام ید بیک کا رسض ےس ی شوخ

 ۔ےچ ای اتاجآی رپ لپ راپ کپ آر کن ا ںی دبل ۔ یو ںایلیمس کپ آل ایر
 روا ترکہ چ لا ۔ےت اف ہیک حد رک اصور کں وزج یکے مک

 نح تیبا معطر ایر شرار نگ رفا م امت تائا ےک احط باو آ ر وکرم
 ۳ ]| ی ۳ رم -- هي ^
 ےئرکل عر یومطصمتشسولس ےک یگدنز کپ /لصارر ےل رپ راس

 ۱ گن شع اب اکت ابر لورارم ےل ےک لاو

 تافالم بادا

 ثداح ال سکر و ہیلع نا یلص کا لوسر ںیم ع ورش ےک بای سار
 مے مم ےن ۸ ۷ 7

 شور گز لر ارام یروہال ترضح ںیم یر یکن | تکه دال ےہ رل قن

 یک
 تونو ےس اتر این ںی تلات کت توی لاش وزیر لال نبر رل

 ۔ےہ یو ہنر اشرا قاتل ولس نح ےس اتکا م بچ ےس اہم اجرک

 ۔ ساون کک ر الع یلعدحا انہ ترقحر تکل مع یوار ۔ہلس
 ۔نیملسل نم اّنلحح ی ناس ی انمحطا یڈّلا هلل دم ا - هلس

 ۲١۹ باب رجطالا باک تعلرش یر ا ۔ یر چرم ر
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 ہللا قو مسی هيلع هد نصر لوتشد لاق لاک یت كثرحر
 لظؤ ملا م ییا وز نواحتل نم ايقنا موي لیتیب ظلمت ک كدابت
 لعمق یل بیک مار - ینظوژا نظا میب

 ءهسراشرا ی شور لم اش بری کت
 ۲ كارخا ہلجہ ىلا ت ملسو هه یلع لدا ٰیصدللا لیسر لاق

 (٣]ط دصلاو ر یا بای تیلرشیزیزتر ڈت 2

 ئ * ےس تر ص ی یاری ےن اس یک ای خب یم اپ ماتم ے رسد

 ےگ یاد سری | شل س ںورت ےک لس ینا

 ۱ دوا یس اےس ایڈ طه نام زور ےک م او ےس مجد کت سر

 کش نوک < ات سہ ب یا لوسر ای ۔ کل ع- ہم یک کمر ی ناد بیش
 2 س ےہ ر رخ ںی آی ےک یی نت یر ضرب ںی ےگ پتے
 متا ضن ۔نر نب کٹلورو لا تروا ےہ یراد تبار ی و کد نا ےک نا

 کت مای کوک بچا گلو و لع رول ۶ هو رول 1 ای رر ےس ےس نا

 شم اول بجز وا اوہ نیم رخ و کرک ا و ےک ں رہ موڑ وت ےس ںویک کوہ

 < بسم ۵ 1 رکو کن ارت ےک ںوہ ہو زس جد کل امعا
 هرم ت سام ےس نلکاتتساوا ںؤو انس / یددہال ار لوم تصح

 5 مارس هل ےس ارب لع ےس ےک ت اتالم کپ آے 2 7شب ےس قاغا

 بلاغ ناک ہول ما قہ اتم ںیلاو بحر یہ کس تکل شن نیک مم اےس ۱

 ه یلصلاو سل اپح اص رد های خلسن قل ا نسح ِتحاص نو ۳

 قالا اے لہ کھیپ نکا ںوراچ ےک ماس / - مال سود ںقحلغ؛ا نحب اب ید رت ر

 ترک ںی لوچ هو - ںی لیں جس تصبر ہورکے سس اح لے چو  ؛ وہ طرح

 (یدرن نایلمیلص مود - سی در ںیم جو بافق ںی بوتس
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 اک ت رضحت ےس کوس کم طلو تۆر یضوصخزت سر مے زوم ترک اض ام

 رم قدشعا میل ار رسا نک یوا انکی اوم یت امتی کپ آق رضا
 یک شو مت ساسع-ناروا ةس نیم ےس بدا تبار هلی ایزو

 ۱ وای وب گو مو همه 7شم ےس یہ مر قم ہرن: یا هرز

 نفری ب بیع ش ون وکیل, قهر هی سس سوم

 _ ۔وںورسںیتضطاع شف
 ید ابرد ںیم تالضعروا ناک ںیم گرام < یر تا ےک جان پپر

 وز اه زن پ٢ ں یل ٹپ ءےئاش  ںوکاب ےک بنر یر ناچ اھت ان ساصااک

 سی ےس بک کے تامرش تبسادم رکن اوآ ؛ ےک س بیر تم ےک ےن اد کروا
 ۔ جر لخاش یخ لم کر دم

 پآے ےک ل دہ کز اپ آ- ےک سہ ر عت تاتو ا ےس تازہ

 سس ےن آے فیلم شک سرچ دم ےس وم تر تع اھ اب ںیزامن ی را

 تط خیس داغر داخ پین راس ورق ا ایا هکر

 E امن ےک

 مبدالاپاک۔ةگ با تل یراچر_ ةقدص ةشيطلا ةملكلا ۔ هلس
 )4 ر مه ےہ بار لرم إلا ن قنّرلا ت ها نر هلس

 رک ےب همسرش 26 سس ے رہ ٤ ےگ

 ےس یمضای ہی یکح رط 5
 ہلا سر رشد کٹ حت ےترکت دفخ ںیم یر ہہ بح - هک

 تیبا ر ۱ ےہ سرر ارش
 امر سر یس سا قم انت از ادرک بس کور درز او کردا ہر کیا -.هش
 : ںولروزکی طف نساو وو ام صخب۔ کیک گستر متنا کد یک وخ

 ل تبرر ر انت اد یم نآر تد عل ےک انعام( پور نانی

 م
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 دستہ ببرم ال سما گرا هه

 ےس لایت ٹ تیل ےہ ار وا چو ہری ترش د اقف تیام یا تاج

 عاروا مم ارزو ۱ ںوعام اےک ورک « لوسا ماع ۔ ترف ظر طش یعساس
 : تحت ہک" ارم لیوط انار لس ایک اص سر یکے امن
 سور سر یس س لاس دوم نوع ؛ ید دن پد نی نو

 تا رم پیو تخم لا نت لر یادت ق لحن ےت تفکر
 - ےک امر ش لام ےس

 تست کر 2 اف رم تور ںیم یا تح کل ورسوو
 ےہ اےک ئو آے سود تای ہد رد یکی سکس یل از لوټ ار پآ ات ات ایج

 ںیم ےک کس لسا سو فا شم اب ےس وچ پ آب ج ےس امرشش ناس

 ۱ طظفا ۸ پ مرکب < کم کری چپ ےس کپ ےس۔ا۔ لار ری کلر

 تم ی رح ات لالص مس اک ع قلخ ہد برد تک طا ےس

 کرک نی ید اروا ےل قمرات م ر لولو پ آے

 ۱ ےس اص یش ام طا اب 7 اس. اب ایام قے 1 ہیلع لا یلص کی ا لوسر ۔ هس

  POYاصلا ي با بدالا باکو و ادر بار 7 ےس ال نم لبا (

 نیلا اتا مت تيم تبجع احا ہللا لیل ۔یدت ٹیم ۔ هل ۱

 ۳م نال بو کا (مااغرمر “ے نیلغایتملا ی نیدو اسناد
 ی یا درن نا دی یر ی ْنِمِدَحَاِ لنت نم ۹

 تو ةا دا لج 3(د اتى لىدۇ دد خروس نمی

(a لاح) ب! نتوما نوت ب ای تیلرش یر ا ر اونچی تلف مش 

 تتلو کما . تبسار یک روات سری لر

 ایل تو مٹگلپ۔ .تسسارذ[ "لیغر اين یعک

7" ۰ 

 ۱ یوم 8 ۱
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 . ے گن ریپ کمکی ا

 ۳7 کناره مکس قاط راھاب تیم تب ےک پب
 حس ےت وہ راه نامز کی مارک تیمار ترص گیس نابز

 ہ عقل اذسا کلام ے ایڈ ا اک لاطم ےس ر ا ارمتس ایس خر

 ممد رس ار بوم ها اکسید ما اصول مرکب

 ہیر شق ںیم کے کس ات تک ورک سام هو بچه اف ہرااشااکے ناس

 ۔ ےہ ےل ابر

 رکے سراب تر بر حس لا اینک ترحر روتر یری

 رش اولاد پک اّ ایک )ایکو ےڑٹھکے تی ےہ تس ںوبصرٹس ون 7ے ناز بل لس

 لاتی و ۶ ناج امامت رح ےج - ے اهرم مت بس ۔ ےر زاو آر ےہ را ایس

 مایا اھت ترے کپ "و ط کی وصل ےک

 یلص یدو ہال ترضع سل تل یم یک اسب عروس یا بح اص ی ول سیب ۔ هل
 ےس تفس یر لہ تان سر ی پآ آ اھت رم مکه ام فونز شیر اک

 کش ور کت تدضح رج اوہ تاد تورترکم ئر فو یر سش حط ی ل ایواروت رسد حر رر ی ےس

 11 زار کت هموار رسو کے سس تار خم اے تطحن سرکار ت1

 EL نت ی توت تاشلار راکش نم فاو
 شم بوش ما تام کت لت زا ماس ولا نس نم ۔ لس

 نایک یل اوتسق - لات ہ١ کد سیب مال او شک 0

 - نیہذعن ل کی و ےل یت هد ی كيج یس املا تلملا

 (لرٗل اّبج حطم "همراه اب با کک مادام

 تبیصلر راز یر زا کرس

 رع لایا بیرت د رکن یا لب بمب را
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 عکس تر ےس و ےل ت مپ تتم تسدر لوس بس

 گن ام 0 بس ممی راگ مدت مر

 ایی قا
 زار نام سض لو رتو ی ك ا مگر الع ېرو الاب الوم تح

 بانو ویو عام تعا اب روا ساق لر تنس یر وہلآو ہیلع

 ٰ یتا نام پس ترک اما ےس یمن تیام لاش
 ریس ر ہقنمر رض لہ اق بر ںیم زان ت عام اب پآن لک. ترور
 س عئاوم اھت نو ۔اتسی امر جر وا اترا | ام ا ار لعار سرچ برا تل شآ

 همش 0 گم 22 ےن سے رک لپ
 شکر یک نا اھ کور مای ںیم تر کال اپ ترا تو
 راز گن ا کت ذس تا اکی دافردا تایر

 رپ ر ر بستم اش کن
 _١یلصوق نذیها گیت مک اولی قد عادلا ےتشقمشس ا ۔

 تار ی هل یلعت ون وضع یلع ہللا صدد عضو 7
 یکن راجا شایابع قدس ار وصال ةنیل ا ق دآزنم اما
 نانا ابر ترش جنگ مو ةعاتشما 1 تل لس قال لاسو
 ۱ سما ةف بطل مح اش نا یتیم نر کیس دن هل ۰

 - 5 ولصلا تود ال امت ا لع رجا وق ماقتق ۃیلصلاى

 ( طم زط ىلا لضف ب ای ۔ لر ی درو ۱

 و تم سا ےک ےہ هریک عامر سرد ازم حب هک را ائ ‘ل قام لع - لم

 ۱ ہرا اش کد ی از نت ۔ کر اہتو کیش و رجب اما

 ایف سک در ک- ٹسا اج ابر ولو کری

 < لټ امالع هلم نر ایپ
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 رند هم ے رر ۔ ط ادرک مز 2ر درک تاج او تاواسر ح درود ممی نر

 تم حر ار ع یرومال تطحن کک یگ وہا لچک ایتس نوک
 ۔ یت کپ ےس تساض یا

 رار ایشو انار۸ ٹت تص

 چراغی و دلا یو هاش ترضح یر یل غار تچ تست ارھاما

e ۳1 قلعت ےس تسوو تقی ٹ ار امت سةل ايلا لا چ تیثصل ي " 

 ۱ ورد اه رک ٹپ س اتقا کس سرم ۔ ےہ بار ورصد افراع

 راس کک دارت ام ےس نہ سرش یی لان کس گز تالاعےک

 فیت خو ہی جاش کے الا اکو تیا راس تاب ۱

 ۱ بدون سوت نم اعضا ھارٌت اح ۱

 ےک ناروا عم ۱: ما ؛ تر س یک ارت اھم رکے اب اوم و

 ےگ انالار غلط هو ےس ۶ان ےک ل صحاح بیت 7 اجل لا جلرذ

 لا ۔ ی شر دوم را ےہ یک رقیب ےک وا

 اذا جم ےس اج یکے لر ذ ےک ایسا یار وار وہا ےیل ١ تیک لقت یک

 کرام ےس رار اھت ناسآے یہ ےک متن کن اسنااب "رل يتساروا
 ناک ےس اوس ےس سیر کن ؛ ستم ایس ارو اروم ا سور باطن ہدرارم
 ںیضوس تاز ياد فوءایخارر وا نا ےتاج کتاب یر ایت ٹا مار
 روا سس" ےس تہور تلخ یر دیتا نع کر وکت موو تلقین اک ے تس

 ریل ائ ا نا. سم تنکی ساز ات یمن اذ ام تنا
 والت  یئا موم عا حرط سا گم لر 2 کب ولی انا تو تری

 “یک نیما نامو یہا بتا ےس ابد ٹاک
 مای ارم ا کم بام لوارصتہلایا ےک



 ا

 رم متلب لبه ےنانرفدعب ےک جو جر شکل موم تیا حب ےک سا
 00 صور رز اد ئا لوسر لا باک سد ای

 ۔ س 3 اذ نایب تیر هدر ساک

 6 اوم ترنم لک

 لصاو مگر ناک ےک “ن آر قرئت بلوم a ںی
 رسا حس سہ تر و صل اس یک تارالرتساو تالاعن | یا ےس اله مم

 2 ےر شر اح و شولع ا ناف یوا لضف لو بے یر رض ادرک مر عام
 ری ےن ئل با روا ےہ یا ار ےس بر لام سیلی ےن ٹتاو

 ۔ےس 7 راگ 3 یرورص اوم ابر اسم یا لر ترے ک

 و را  تشللوا -
 ۱ ۔ اناج اکی اهنشا-م : ا رص چ

e ۵نایب هه ۰.۰۹۰  - 

 تراز ۰ بم 7

 مت لوصا .٠ ١ داقع٤م و

 ٠ ٠ ٠ e لوز پاسا بال

 ۱ اع رام  ۔۔.۔.۔۔_- متر م

 هوس ےس سا عا ات یہ یک س یو ریل ےک بس نا ام

 -ِِ تشدد سی ؛ ےس 7 ا اطعو کل ون صوص ےس ا

 < ع تکا ٹک ک هلن لمس 2

 . اج سر الم رال ڑشمس 2 کو ٤۵او موو رصح ناقلالا - هل

 ۱ تایل رص وسن سلا لار لوک ی نی ید ایم کی نر ره ن امن ما

 قلب مکی ےس رکھا مع 9 اوس | ےس یک ار بس ت امواج راو مرغ یزوا

 د ناو ا



he 

 اناڑومترضرو اطر

 یکن نع کس “ت مدس خاتا ےہ ےک تای ض وتو تایسرشنی کن اونعالاب روان
 نک ناو “یر سال ترا جم پا ار ؛ ےن ارش عوجر فرط

 لاش ی کہ یا تبار روط ےک یم تراحق۔ ںم لر ال ماش رو ستم
 سہ لد جد

 تسارآرابرازہ ار لاج نمک از ٰ
 ٤ وہ لایا تساو اتر کم تم د 1 نم 75

 ہ یل یه اکر بم کج نکس ہاکی عمق تی لاتر
 ہل یرسدر

 یہ ےک ترا تانک« زد جھ ذب اتم نیب تما ہے
 ْ - اما ناک لَ ٌنَعَو ۔ے نامزلاراب

 یک ترامس اکے ےیل لکن اش ٹتحئرو ت ں ا ہرا ر ےس سا

 eer) اب تضحن مرا ل لف کس یس مکر لسی ےل اعرب واح چ ےک یم

 و ےس امیر نام تیرا حضر اییلاروار ورم ترطقف ربط بیا رج قلا لیک: یل
 سمند سور ترو اش لن در ف ےک رکی کی اشلاچ و تنح یکرددرتم و ارا یک

 زار تا جہ ےک نوکر سروس ناک بلک کر کن ابا ام رک

 کا یخ اقا یا تم ادر وا یس ی را ایل مے زار 7 ضر کک سوکر و رت

۲ ۳ 

 ۔ وہ تیا س نا گلا ہروس ۔ ٣ہراپ - دس
 بس 34 “کم ر 2 ر بس

 ( تما م ترصملا نوسز هلتحمس ۱ ى تنیلا نم دعایتل ارههسا ننداو - س ےہ "٣ ےہ ٠ رسا یت سس ےہ سا یس و سم ۳۳



 نام ۱

 سس ۱ ےہ نان نک يک بیج 9

 ۱ : اف اطع تیوب نوک اےس مک لضف اوت انا -نرب یر
 تن رپ اینا ترا مس نا

 هاب یی اد کل ارف تیتر تاب اونا ےس یا اروا یدرکادا
 نام ارد سر تر روم ےس مری ےن لب پاپ ونود نا
 مل انا یکم شرعیوا (تشہں وم روا سیتمت )یو سرما

 تمفرو تلخ نیا تمت مو ین وت کاب هد ہیک طب یک تابلو رک ۱

 کرک پا ےس لود برتر لو ا ےل ے اند للادیما۔ ےہ کر طز اتم ںیم

 را ےب لتاضن ےک نکا عکس ثسراحاو تامآ۔ ب سریع« اتو اس

 شرب لب ئاع کل دل ارج ےس ےس اک ا تاع ناروا نو وم تا

 )۲ تا ورتل هروس ل ا هد د ملح ام ا ےک ییا EE ب عاس

 هاو تار مع یی شو یش د ةف ا تک وک

 (۱۳9 سا روا یروسر هی سر تر ال ا 12 30

 ۱ فک شاطي قا ن [لییلش وم لا کات دمو
 ۲۵ پز 2۷7۵ا روس | ہرابز ۱ ۲ ٩ پ ب وا 2 ی

 مزتدلا لیل ولس رک بلع هک
 هک ججس قر گیم دئاش تام ا

 لحم حلا ق یرزبل ا هیکد یی ولحد لا یک ماشلل تالسللا
 2 ا اتا مر ٹری | یحاص اپ اہلی نلوم تضف مصم ۵ام چ لتاضفتال ومممر

 ۱ تاوط_چ لود هم لوک[ اذری ا کور اولا او کو ی ترصح

 ۱ ام سا تکه مو ےک نشر ک ؛سص ام اکر ت گیر با بارم ام تر ےل و

 1. یا ںیم ںی نیک تا: سا کیہ ام هوس کود نام ےک نادار
 ¢ ر رمزن ج انن تک( نیم تتر کرا لر

 ها قضی تلا تغمس ل وقل ب امع سا نع ۳

 fd و اط ں و روا
 ۔ ےک یب اک تام تردا ہدالع
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 تطعم ےس اپمانقخا ںیروطسر تیم صق راد ےک کراس سا

 ےک ا گے ےل بل رش شد ہرای ےل ہک لا تیس 4 هری یار یا ورم
 ۳ رات شو رب ر کم وک اهل سیتی یمپآی لام لب

 - ےک اواو ہاوس سلوا ور ےک فل ولا تیپ آی

 هَ بارک کرن فش ب مه حکم ی فر ا کر بلع یوا تضح

 ری ال ری اکی لاو تنو یا ےس بار ارم اق ند چناب سفیر

 *ں ویر ںویکں یر اضر دن س ا ایا ۔اتگےے ںییلرشت
 تشب اوف مات اہغفوت اسا 7 7

 ی کم بم باتو کد هه ب مت ون کاج فض بحرردا ساب ارت

 ۔ے تسر ںی یتیم ۳ ٣ہسر تفکر ےن

 نون امر و ہرن کیا ا لول ہلاک “تر سس ورک | س هرو” روا ۱ بک

 یب سرک ون وقف ترک تیار شدت انہ عورت طک

 یکس ار وا ہیاس کی لا شرع ناطے ل ای ا ناس ہے ماقم ہد بک هلس

 ارا ماکت دت دا ںیم ا تو ساس ل زا ہو ۔ یه لات مس اک وک درو ا لو

 یک وتر اب ینا لیت ےس سنا تیہردا کت ر ایزی اےک لو لورش سپس

 یو نامہ , اتم ۳ میبینی ۔نزگلاد - - سرب عضو ی - برزت اتم

 (یدارر ترار لعل ا نلوم ترضحن ٹل اجر ولار ڈرا انلوم ترضح ۔ هلس
 ںی هم هم پی 7 7 , ہل

 ںی سی سیا یک اش لعر طی کے دانا اکر وو ميل لا کر قا وضح هم

 لود نیہ اج درب لولاو ےک ت اوطرٹماس سل قوپ لان رسا تور

 ری ںولاو تیر وکلا تیس ںیہ ددا ںواو فحش زا

 (بحاصای رام ترنم ام 8 لکا ضف لوقت
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 سک

 تو سم تر بینی یس دار تی ںی اھت مات تس ارقد یک
 ےس تورط ید ضا مار قنات تنم نابود نایاب

 تر ریلع واتر« نیدیح ام نیلاد ذی ١ ناب اَب ترضح . شام کں این ارت

 روا را ای روس تی هو ملزم هی ایسا یاب ؛ ینررب نو ترضح

 هرم ںاینا یہ ےس تط گره ای دات انس
 لک پاد e من ب آر کی ترامس ی سا می یی ا

 . _ اخ مر طاس یر وصل ]کس قت قرار
 ںی باول و دم اهم او وو یک ۱

 ییہ ت ضا نیا وولص
 سرا زنی فضا وک دا جلاص ےن یر سر ید یا لد هاش ترض

 وردی کس ام تو اما تیضرت یک اس وتو س ںی هچس اار
 2 رشک تو ایر وا تلوا یر لا قم نت وہ ال تر حر وا بشر 2

 ۳ سرو ت حوت

 O اش ا
 ےس لاکر ات ورکس ےہ تس تاک روا

 رکےت قا ےس یس رٹ کس واحد تم کا نر اپ نر

 O ںی رب ست زی ےس ۱

 هصب یر رورخ یک ب شخ نیت یی وند وس ؛ توت یزد «یررج, ںیم, لک ۱

 کشا و احلا ج عوع یخٹنم 5 یلدشطل ایا - وغو تورا یر کشف

 مو تیز ناگ وس طرب ۲ دلد نک لک ۱

 ۔ یورن نال یس نص کم لع ی تلا ریس ۔ هل



۳۷ 

 روا عوشتحو 0207 7, افتساروااعد ۔ےس
 سار ےہ یکی کح رط سا لشکر امن ےب سا اےس ما اک تی فرش در
 7 E ںوتز ابعی اصور رو ا یاس یئ امت امت کل اى نا مقر نا ےک ترابی

 ۱ ۔ے اه لی یوی او تو ای وم کک سا

 1 ر ںورچ کر ایس کن یر عا نارلصر ار صا ےس تی کراں وسا ۱

 ۱ هد نوا گل می یخ مس لس دعا یک مکر تیر ایا یس

 ےس انکل صحاح ممبر ياري دب اف وا یاس جرم قم
 نوار ارذ ن ایس قرط هد تا تام ےک انے لسا دمحم

 نا اےک یل ا لر 7 لک رم گزاری رومال تصح | | ضرلا

 عو ےک ےک ان پ آب ج یکی عم ۱۳۳ سب ےک

 تدار ولر ہک حس تخوف ی تضر فاش ایر

 د | وال بص اک تعا كان اون ازم اکرم بیت
 لوبی تین مروا چرب لست ےس یسرنتی روپ ہی ہ تی اک کا

 سس ناز اغ کی ومال ترضح۔ ل ۳و یی

 ۔یت لر حتر واچ کیا
 اتسسشسمس اپ تہمت

 ےن سش

 و زا ره سه س ےہ 5 هد و نم

 ان ینضر ی منا نم ست ن یخی دج س نس

 ( ۵ تب اس مہ حیف هروسر طر یس ایت نم مهد يت هام

 رت اسلا حرت پاب ۔ اس (تدمر یلص ا ق لعن یک

 < دم ھا

 ۹ مو تم ۹+ قطع هرس رتا دحساو



FF 

 گور ۱

 ے چرو رپ گن رپ بس نیت 7

 ںیم سی دك۸ییہص تن سس

 ہیچ ام چپ ےس مول
 رہے ےک کو ته تی کہ میرا !عیروسال ا لوس ترشح

 یی تر اع ات عل لمس 9# رسا لش کس ایکو رص روم ایل قب

 شیر ایم یک سد یخ نعرا کے کا ع واصا ییا ےن سا ںیقتکت ات ایکس

 دو هضم ساک ت شک ےس ایکن احا ےہ یک حک ا یس

 ١۱ط لر تا کس تیر الور کور کد داں و تک سرب فرصت لعل ك١

 - ج انت نح اروا

 ریا در یم بت یا مسا سید تو ےس ین سا 7
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 ییا ےس نمناک ور یمن لواری تسرباوہ۔ یر ی امار یر

 توپ ٹئلئایرایر
 هریک کس لس رم هلو ینا و موس لع به ریدر یس

 ۱ ےک تما کا اره نالعا 2 دع د ی سرم ارس ےس نطل

 ۱ ےس نور کم ار گرو هتک وا اش 2 اسا اک تنہولاوکع اےک نایسردر اما

 ای الٹی ال ری یر گی کت وکم السل ار عی یلص حرص رز یھب

 ۔ لب اب اکا ضوکر دست
 ےس یت کر لا گول ےس برص انک ٹی حر گں و ںیعروا وار وم

 یم ل۰ تال ۔ ےھت ےس موضع کت رابع کس ارگ. ےس فار در
 ےک ر اقر ولبن | « ےتک یک تی 4 وت نح ےک راق ےس ا تیس اروا

 ہم ےہ کر خس ولس ےل اس ٹر ال وای

 تو لیک کسر ات یز وہ نو تربت ازت تہ
 ترطک لوک ابییع شیلح رب ہ صا غا؛ پرو کیو کے س لا مدر ۔ ےھت
 21 اج کب ںایتروم کن دیش دا نوید نویسم مر ترضح ٹیم
 ن ہہ لیس کرکے ےس ناتو منم یی ر اج شف یک 17 2ء تام یت شر

 ی اپ یک کار کل ویر دس یلص یکس ساروا لو شرو یک وول بنی مئا ناک
 قم قیر وہ اپ کل دراو اروا کام اپ تر وں ی ن اتسم نس یت

 وحنا قحا ن یمدنکت ی لطایل اب قحا ن یسبلت مِل تکا لاب - هل
 ۔ نیملعت
 . م تب ہرا روس هل
 ۔ جر ار لکی یوردنن املی دیت ارم مس
 س ری ها هپ ۸ هر ۳۳م هر ہک



۷۹ 

 ںو لو لاین مات قابس رتب سیر بشکه رسم اس
 اد امید مچ تاقو سا ناک ۔ یب یرر شپ یل ڈالو در وا ںو و

 دبی تن تورم لی 21 متا رلخ یک کپ زروا نامسآہ کے وچ ر کد عاو

 ۔ ت7ز او اے شوک کک کک اکو بآ

 . سا وز اب اولا کیا یشبغ شکن جا ۱

 هک ورور ملا و تک خدا

 لابی دی ےب. وبل هوس تک
 تا شی رس کا7 لایت بدیم ےسر ر1 الا ںیزا الع

Lrلستر انا جل اویقسلک انک رب اچ حس اوہ ساخر رت ی اے  

 اتم تنگ کد خوش ہک مسخ ا سا 7رس یس وس

 لوک اخیر رہی ای ارس یک وی ان اھ ا عر قد تیا سند سلاپ اب سض تفہ رک
 ہرے سس ںی سب ٹیم

 ساس نیز تر با اب نال کت یحیی ارکان کر روا ور

 ۱ ۱ ٌ دما قوا ک

 تای سس

 اک السا ال حبس ترایع یو اشم ق کاو نج رگ

 ۔ےہ رک لب ںیم ط اترا دعا 7 و ںی یاا اتش

 /تالرزلا هروسو ۰ * تو یا ۳ ۵ ال سوز او نح ننه تعلخ امو

 تر مع هوس ر bi کش اروروا یزعاع یل و ملنا کت ۶ع

 ترابعید سیم معالسا. نیل ویت مات ےک ای ای اپ یی, اخ کی راک یر ںیم سج

 -مگ الع یون نامل یس اتم رگ صح لا ورم هلص
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 کس لب ےس انمررو ا صارخا اک یش ںیم یھب سل صاح ییا ہت برش
 (نابیلا باک یر ان ع” - تایل اب لامعا شرر ۔ررورمزور کل وس

 زاغ ےس یکررب ول وصح-ضک تم ان ضر کت مر ابع اعر اکر دری
 ےہ نصل اعار لاعنا عرفہ اھت هو ےک ن ان اروا تر ایعر ا33 ابروا ےزور ٰ

 ۱ یایثدروا نی. تراب پس وی لص ام «یروتتر شر سنن کت لرش

 ےک ارو نر ۔ ےس ق اهرپ کت سورو ر ہک ۰ ںی ت ول وز نیم م لسا تیشہ

 چو یتروا تیساقو ضرب« سم لوکس نرم
 ل ون ا سس وا بیر ار قعحاکس قے ہا نویی یہا

 کس 2م تم ظح هم تر ابعو قرص یار کوکی اھت سا وادينا

 حرطرس کر املا نو قحر و ارا قو قحر ج س نار اراپ سس اک اےک لسا

 ۔ اکر امج اجر ل کو تر انا -ا علما ا کی ڈور لالع- سر نعت لا
 قو ق کف اسکے ےس نیدداو قو تح ات اچ رھپ یاو تیس ادا یس ےس رتا
 ماقزوا بانقجاےس لئازر ماتم اکر تاقدحت چا ںیم ںی آ۔ یکی ادا کس
 الس ل صارو ۔ ج لم اغ نیس او ےک ت راہی یش نسر کی ایا اض
 ر یاع ںیم حرش کل تم ےہ یر فخر کت اح جون چ موضع ات داں
 ںیہم چم ال سرت ط اعا ت انس مک نیم

rary. ygست ا انس  gg aeےہ وجے ےہ  

 ین اراک ایر امت دو کس ا ےس نعپ مک یب تسر ایا اے تضح ا ہل

 ۱ داوری شو سا ےہ نت مم یھب ی یر امن -ود ےن سرد گم کس ا سلیم ۱

 (۷۳ رسم یاب اس عوام ت جو کمپ ےس تمز کس ا ےس یمنی کن اما ےسر ہت
 .: روش 2 یف ھو و ۳ ر فدا ورس ا E رس

Cuهلن خ2 ما درر ام تببط نم لم قم نیدذلااس اپ  
 2 وورد و ی د2
 0۳۲ تحا م رفت ر نی هاتز با

 نت ۱ رو ری و ۴ ری مت
 )۲۳ تس ١ روهر هل لک یل ی م عاق هلس



 ہرا رج

 دم

 نوت حل کا تج " سو

ww oF1 2 2ے بیتخر  ۓھکت ع ےس سچ دہ جس 2ے ٠ ۔ ےک ۳۹ ۳ Fتمل ارور تیتر  

 رس ےس اع ہو اس ے ترور ات ا ياا
 وار ےس صاح تالو وا تحالو یل ر 2 1 2 ین رے وا - تاج

 لک مات یکم رم 2 ست صح یہ پس

 ےہ یس ںیہ ہے تقی سکور وا۔ےس
 ۱ طس سا ےس نا سکے سی ها حس ساید مت

 ےس ا عوم ن .صار ےس سا یوم کس ارو) ےس - ار اوح یس ار حس ا روم

 وج زم ےس ساز چک نود لد سو

 ار تط یک رقت یم کک ترجل تاخص ترضحر وط ےس ول حور ی سو
 وز اخر استاک تاراتعاو نوه كم مسکار وا ےس

 ی لار تاج مہ اتم ساروا ےس اما س

 روا۔ ےہ امت یر تم اب ےس ا ام کر وا سنتر وا وش لاک تیس ارور
 سلفی ترس. ے - ام لاصتلاضوبر نیرو ا ےک ا

 ا ےہ وع اص شک

 ڈے بابرال کین

 ۱ ۱ تلور رو لا ریل رم نر ۱

 ۱ رمان تو کس ممبر ےہ یرورصام ام نر کتا )مورو ا

 نا تلو س یت پارہ رہاو مولصلا مج بلع

PN 2رانا افغا کے سچو سا ترط کج ورع  

 . قحط رر ع۷ رت الد قاب ردا ضس ےس صاغ تیاالو یراق اه
 . اک ولاد تیلو شجن یا بجرب هد تا 7 رو ےس نا. ےس
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 7 روا ےس سہ مک ضد فکر 2 حنا جز هر ر ات جر

 سا سس تفرط کل د ورم نکس عباد کس سم ںوتنم ےس مان تو مت

 سپر تلو یادی اسد کروم رار ہے کسا کر 7٦ یس

 ولا EAN ا رویه س اتر لصاح سکے تال

 تیر لی اسے ےک ات کرا ہا کک جا کد اے 7

 ات قر جیتی ید ترد کس اردک رک خطا
 رس جو و رم تل ےس سیری ہر توا ساوا

 ل هک حر اد رک تر اچ ےس یک 7 ہک ار لم ا یس
 رش سر يک میک نک ہر ےک ص اروا اراک اوا نارد 4

 ملاک ر بیصل م رک ساک نم شرب و ۔ جک
 رک زر

 و رلع زنا دارو بوم عئا و6 “تدر سم اتورکے ےس € کل صاح

 2 رے کلا ی روح جس تل روا ےہ ارض سی دپا
 تل اعر وا تر ر سا۔ ںی تور ہو ےس ی رملص احوکر الوا

 2 رو ےہ ایر لر لسا و

 , ےس سیر ن عا سود برد ےس نایک لص



  تیلاورم 1 توم

 و رت ت اقص ےک ت الور وا صلی ت

O NTE 

 7 ایکو تابع یکن ا بر ل تو باک ب- پس ورو ںیم نک
 ٠ تیسار ھی باب نصابی یر جانب لنصاعم انسا کت اکیس

 ۱ ہی ید پا . امد لواری فل سهل رک قنات چک

 دم رنو تور که دز لب اش نویو بای سماں ملامت سار تاب

 ۰ ر یدک ارد تن تیلو کے ان کرام دس کے ہ ےس ہی بار ام سا

 نا کرکے تب کی يب هت رر يا کک تتوب ےہ ررر یس ےس

 7 هايي او د 7 و رس اے ےہ اک زر یقع

 ٠٠ و رض نا سکا سیر لوپ کن ن ہک یکے ہ ںیہ ق

 ےہ جی یس لب و ےک ا شکم 2 ترک ولا 0 روط د نو 2

 ys سا اھل ان کر ںیم تسر اھ ےہ ناو

 ۹ ےن بت ترف ن راک کر تلف ما ا

 لماع گن لصا نل ورضوان وادم ضان ن دک ےک ن دات وا ددا عا
 قم تابزج ق تار - جس وہ دن جرد اتنا توق یک یکن ا و
 ۱ گول روا ےہ اتم ل ہوا ناسآه یب ےس نا اکر را : اک ب ولطہ تم سک

 ۱ منا ےتس یلصا علب ET Os ےک بولطہ ۳۷

 س |- لاتر او ہن ا ترا یر اس بن میع
 ۲. تست ال

 مش لر رمضدسرتس اش سا ون ساروا ترب "تیت لزق لار ها



 . .وو يج لر او ہر اومد وا تسرد و ےک لک ات اراع و قالغارما تلخ ک ۳

 ۔ے اوہ الاو ےک اوک ساب نل اطر وا ہرتنار تسمو ر ارز تسبیح
 و سر نت تر ¥ ۲

 و لردع هم اسیں ول ںی تالطاحم۔ ےہ انکی ھ رد یوا تہ هو نت ىاراع

 ۔ےج اتر ابی تہہ ں رپ اس
 ےض رم اعر ےس اکر بوزو اء نیل تیرگی وص مارو ایک رت ٦

 ۰ ۱ 1 ١ ۳ چ ےس ۰ ۱

 هو اں یاران تم یا تملک کی سم ےہ قوم تر نان او کس ا
 ممالک سارک گل امی ےہ انک ر بخار وا لتا تورط یب یف اھ یب

 ۔ ںیم نرم خرم ت اا ےک تیر نالی سرو ےس ینا یر داے چ
 لو اے ےہ یادومد دم ھر انیس ما ےس پیرا eS ےس 1 اس او اوو <

 تیار نوک سسس ی لا برقروا ےس اتام وہ لصاح یا برق رپ تضایر ؤا ےس
 4 4 وہ س مر ےس ود یک رر ط ساروا 2 ےل موہ حر تم ےن زورو ےک ۱

 ا لر تورا ق ع اقا وک ا ےن ضیا ےس سیم نیل اص تیلس ٭ ِ  گے
 یا ا یک ا ےس یک جت سست توقر دا ی زا قشر عاق کر یخ ۱

 روا بح اصلا یو هاش ےس کر رس نوش رس اس نے و در وا

 عر فست لا یک ورو ا ے اکر انا تقوتہ لہر کا ےن لو صار الع
 ین یتیم سم یہ کیا برف عم ےک بس نا ےس ان اج اسکین کس اس

 7 0 20 و۶ ےسر ولر ےک( سرو وف تورو ےس تروق لعام ور دلا رب
 r) ٠ ر ےہ ۶پ ٭-- ۳ رو ۱ ۲

 جی انک رت ےس نامز یبا کتک اس روا نایب کت حلرشراسا
 ٠ ۳ « ی چ اه گن 3

 هر اس عع تر یکت اماعنا ار لا کس السا ٠ اس

 مظل چو ںی توفر ہل کت ر وضخ یکی ووا ےس اب ےہ نیک

 و ن املس یس رفتم re ۱۵م راج د لھ یس! خرم ۔ ےن

 اس 4

 . وک اس نرخ هو ۱ م



fre 

 ںی 7 نریم لٹاید نحر میک رک سل ھو ےہ توبخر عد ےس قآ
 ایچ اتر اکو ات عار اسیر ایت ہک ین کمر دص حش سبک یئانادو تک
 روا عم یر ہا فکر ا ےک ےس یو ناکام تلت بس نا ا۔ ےک ابد

 ےس یو اک سے سا ےس قو ام ےس نا ےہ راس ی بت

 سم ما ی دکر ین ص اخ یر بلل قون یت سای شی له اچ ساز <
 رو نر قوم لپ سا سیری وک کن از متصل
 ۱ 4 “+ سس ارگاسم

 لص ۳ سرن چود جس تسس وع کا عا

 ۱ ۱ سک ی باما

 جد  ۱ولامت 

 یھ رگ ےک اد ںیم ست لم ا /

 لوہے کم لعل یل اوت اےک تنہا ےس انت ن یکے ر وقوم س ا اہل ۔ے ی رور

 نیو ]اجر کب لش تیر تنور سکه 2
 ` 4لع هر( شاپ دمور تکتشر کافر را

 نیت ال هک ام ڈر ق لسی بلع لدا نص گن اسا دل

 هکملع نف و خرملم اخلاوناملاعل ! تاد ی ندا ۂلنةینو صلا زن ىلع

 ۱ ما ویلا برق نیدداو ءلسنیوخ تل هی سس
 الا اتا یاتسنا لحا نمکی د فی صلا رول وه خم ے دنع تا یک

 نم كد یخ ی دیحیتلآ ی ظنتط ندا سضش ا یتسیمص نم یش ات

 ۱ :- درج ی صلادنع 2 هلخماشلا تاماقما

 ۴ تھ مو تم تم ۳3
 تب ے نر رے رفطم گم مری شوق رقم هلل



` ٣٣۱ 

 تو کس داس و ات تا ماہ اک اھم

 ہں لوک تن تالا
 رت یار تم ابا بصب انکی ھر ار لعد شل سلا داش ترضح

 ۱ - ےابارذ وصیت تیالو و تو ےس طب

 بش 07 تر اى ب حاصبتط یراق مقر سا
 ی ےس بالا جت کروم ہد ہک کو لی شر و ٭ ۱

 یوم لودر نیس قتل وصا۔ ےہ امام رارق ی اا
 لارداو تالا -]

 - قالخاو تعصو توک ٢

 ۔ لامضاو تحتض تال مک ۳

 و ر کتو سا لع ام کت نکلا ناار ےس تاب ررت ےس ا

 وے رھن برخ اھ سا یتا اس نا کی اک

 تم یک یا لورم اکر لع پشر شکر مر
 ۔: مي ( ےس سام

 لکه ن رک ر رتی کت اضازتقا نا ےس بایت او

 تززاجا رب سا هر ںیہ کری تین ض جلف نر لقب یہ اپ تز ایا
 دو |- نام کس فست نیت کن حک کر کن شاعر الغ ےئل سوا یل

 ده ںیہ بویفوکب هر فول نو ںمززعوک۔ے روا ںہ ترک ردو ر ارل

 روا و وہ ےس ں قطا شر لر تفکر لعل مس رح سما الر دا ات لبا

 کس ہم تا اتم عا از کسی لور یو ہیرو

 تم قد مد ما یم پد تک جرایم ات تلارر و تا وت هل

 .بحاص شطر یر ات ناق ۔ دلا



۳۳۲ 

 لویٹغار اعر وان ںوہ لحال یوہ اشرا قلعت ۔ تما ۓ ایلوا

 کس اتر 3 ها کت ارو تم تک

 بانان بح فر لاقف لییجاع 5 اد یع حا اف لنا و

 ات ارم ٹح ہللا نا ل یقین كا یف یدانی ملیر سج شع لات

 4 ضرال, ق لىبقلا ال عضوب معاش نما ها هبحش عییحان
 طلا سوک یا قالغ ب ر قلو برت یا نا دس ےک یھ تاردع

 و
 ترک حا اذان بجا یتسحلفاولا اب یدبع بتن لا زیا

 شط یادی هب رص ىذا عصب ی هلی حجسن ی زلا ههر

 قناعتسا شلو دتیطعور ىلاس نالّو-هد یشمد ىلا ةلحر رام
 هان دب

 ۔ یر فٹ ہری

 ۔ کت دام ےس تسود ےک  دقفایلو  یداع نم
 “ادرک کج نوعا تاس ے ریہ سا ب ی اب زرا

 سا رش ا نی تا ا یم ہوا بس

 بس "لا ار س وک سوم ےک اض ڈو اونها مگ

 ناک كس سا سو سا ام نہر تسود زر ہد بج۔ لر ایل انب تسودانپا سا ںیمرک
 ےس ایک ہر ےس نجا ںوہ اب ںیھک یک اروا س اسم ہو ےس نج ںوہاماج نب

 ےس نو اناج نب کیک اروا ستم ہو ےس نہ ںرم اناج نوت ےک سا
 تسرگ هو بترو رب ارو ےس سو ےس اک اوس ےس رج نواب روا ںی اور

 لوا لصف لر برفتلاو لاک باب فرش رافتز نما ان سوتے تکا وان
 مس تال و لواپاڈع | لقينا ہا نم تس ا بھرا | اوس لس



۳۳۳ 

 ۔ جگ ےس ملا
 ا ئل ےساس. وار هو ممآ رپ ظن بحاس مت ر ماب ددا ا ہک لیا نسوم دد
 راگزر نولردنا س راج ر ا تک ںآ اا دادم
 یی ےس ااف ی احا تلا چپ اچ ےہ ا هاو ےک سا یی تنسو باک روا سروش موها ید ظفر ا رپ مت ےب تراس لا
 . نیل هو ی و دع ت یخ اہلل ار ایل یا نا
 ۲ و ےسو تراکم سی ہیلع یبا یلص شرق
 E اسا دلی ا داسا بم نا
 لین یحیی ب باک کی ل اوما ےس نه م نا ح ون ایل امت مود لاق لیکن م کیف هلب لوس فن نم
 اخا دی و سنا فاخاذا ن یه ات ل رول ن مسیانم ىلع
 نوزع ویر هلع ت تہ قی اف جا نود <ىساٛلا نزح

 ترام تاکرب گر
 رات یردض انکل تاب ته رمان سس ںی مع ساب ں
 ۳ :ےس ید طاق الی بس سوز یک لےے ا کی وخور رییس گانه ےل ےن ےل ایر |
 مر تا افر نس لی گز درو ر یوگا دا قید داخ 0

 AF +۲ اشتر تسا ورا دروس < ےس روب ری لم دم تو برج نک حر ات یجب یلع تر هل ہور ا لعاب اب د اخرا ترتیب چرا لایا مالعا فوراس یوم تلم



e ۱رواھ رکو ت تکا اهل ئاردا یاش  
 دلم جان رو اککالا الا ى نیاید

 ےک ا ره کم 2 لا لص ارت پری

 اشو صبر رے ا کوک روا 22 ملا ےک
 دسکتاپ وفات هد دخل دتناب شر ۱

 یا ار کیتا `. مت تپ

 نیڈئاةل ندصلخم 7 خاک

 جت سک ۳ ص هو کا یا هلس

 )2-0 او عظیم رس و کسا ی 1 : طح ف

 نسخ ںیم ` قاث DE هند دملا

 ۱ لا کلمے ور اک ےس حوار ئ7 2یع ای ۳1 و. غ ےہ یہ رس ۱ ٦ 1 رم

 ےس نور اک کم تد: کک U ت مح > هلدا تخ حر
 ۱ ar ےک رب ا

 تسر را _۔ ء ناسا نم
 dS ٠ و. 7 ۱ 1

 - و یدےے او نابیا ته ۰ شذلا نیسو وم اا مت ا هک

11 

 و طا ےس 7 1

 لاک ناو ےک ا اش اج ےیل کس لا نک اکو
 ی نام ہبجروان ارز نس سہ ی ظ۱: و٠ و ہک ہک
 ریز نایب ات وا ٦ت ان اما ہت دا

20 

 رس اس

 م١ تم ۳. نارع لا روس

 ۲ ۔ ن٢ تیىآ ٭ تار احلالا هر ومس

 A00 تہ تاعالا تروس

 ۱ یز دکر و پچ موروا ام و تک

 ےک رح



۱ ۷ 

 تزد ہور وا تر ایکن جید ما وک رام ۳ 3 لک

 ےہ ۶ر رح و ی شم ورو

 کس خلف راک (۳۷۴۰۱۲۲رو وروسر او

 نار اس ر تم فرم ی ن١ صخت حر دا ےب U ۱ | نم كيلر ر یو
 ف

 0 ںہ تسر تو فی 4 مط ی ی یت ١ اذا
۳1 7 

 وکم ات گام ناب 5 تر" ےک

 - آزار بب رخ ساب ناف و ترین 4 لت ےل

 . تسااجرب ناو ںولد مہ ۱۰ تا۔۳رعرا هرس ۱

 کد کز عرض مش یم نیا دهن

 ی
 یخ ےس حت ےس

 ںٍیلولسی دعا دس ا لوح لَا ليج نیذاعم ٌنَع ×
 - اف لال هللا او کٹی من منت 2 ةعاس یک قو دا لها نشست

 ایگ

 ےس ری ےگ ےس 2

 ره سی هيلع ہللا لص شن لی لا لا ترب سه یپا نع هل

 ڻ اف نک اھ دعما ٗ< ےب ی دیس ر ظ دعا سایت ہللا لیسی

 EET ۵ رج رب
  REE EEREکک و کم ےن نک نوک یس یف 5

 اعاد ذ هلا ت ژل (ںربٹ ڈس وا بل ناز سم خو داس

 ؟یبزت[ یشمب ات 7 قو گشاد د قد اع اراد ا ناک

 سک
 اف اه ٹری عروہ سے ارف ناس لئ یکے تل نام سا ہو الم

 ہے ا سرد لنانصکس «فیصا |ل اولا »تنصت رب ا

 تب نیک تری تیر موم تا ب

 یہ وہ د

 . یاری دروس عباس هاد لوا لصغیلا بخت او لورم ۔ےم



 میشل رد ان نارنج
 تا

 ۳ دی لس یم تا یی ی و

Nاچ  

 ورتو نو ud نب یم ۳ 2 سا هال تم

 ورا ریا زکر یرصل نکات رم تہی اا

 هرچا ہیلع لا ری ب یاو تض تب ا

 ۱ فرش شب 7 0 ہیلع ھر لا یو کاو تضحت سہی ا

 09" یاشار کت رح تر لا
۳ ۱ 

 ۳ 1 ہیلع بری رد اےنپ 1

 ۱ 7 5 5 يلعن تک یر ایل رینج چ ت تضحت سس رح

 ھا مڑ مخرب غ ترقص تا
  ریلع ناتجر یھ اولا عن تب ترضح تسریع نیل

 اک ۱

  نوطط ۰ ہیلع ثا حی یر حرن اولا ترح تر و

 ر 0 نس 0 2 دہ تر ی ۱
 تہ

 رہ وا IIE سرش سر ۱

 1 کت لات بو نیمی قم بب سو یا

SS ۱۳ 1 

 فیض پلا ٠ لعاگرص اس املا اولاد سسر تشح تر

 ۱ E ہیلعرُٹلا مدروس ریست رضح د .تسر ی اا

 هم ا۱ ٠٠ ٠١ لعشر جب لعع ترح تسر ی لا



 نل حا ٠ لعاب اش سست رضحت رر کی ا
 ر | عامر لزا یکی راد نا لاس رت ہوش ا
 نی چ اا لع اتمر کر یلع قان ویک ونک بیت رحت روی اا
 n . لعن عر نار افا یس تر تحت دولا

 2 ا عج اتعر الی سش ترک لا

 ۱ ۷ 5 a نو
 ےک لا نر لاک مح جگر امس تر ترک ۱

 کت ۶ رج ہر پ٣

 ریه تلافرافدع ترص ہری ا
 / يلع لا تر خلاررد املا عر یس ت ےک ترک /

 معنا در یا شب امد ی تر تدر ا

 ٠ لعدن ر ی انا صد س ترف ترکی ا

 اعر رر عادت رض تری
 ملع لی ال سماخ لحن عدس ترش ترک 7

 ہیلع ا دداا کر یس ترفع تیرہ ا
 رلع رار رر مر دست بق تک 7 ۱

 ٠ لع ارت ناش تحت ہی اا
e 

 لع ار e ترطح ت روی ا

 تقح ترک لا لو ملن یم

 ۱ رم رک می وری ھے

 1 2 مرہ اش ترکہ ترکی اا



۳ ۱ 

 تا تار ترض

 يکي هستیم رکے ےم یہ لو

 ۱ بسلو سو 2 2و مصر ےس ںورنم تیت شا ماکو اتم یاس
 ` ۔ےڑڑ صو نوح ےس طابتعاور حتسردپ ای طوری ےس هر یک
 وماطتیملتل اج ےل ےکءایجاوواما ےک لر ا ب صام ےک توس ی مار لع

 ے ےک اد روا ںیہ یکی وامان تک وکری د ولع

 ہا شاک مکر لع ت لع تر طول اچ یا لیدی کر اه بر ارد یاس
 ۱ تیا با هدر ےن ہدشاتو تز ۷ے رق صاد وا سوق یکے ۱

 ےس م کیش نامو سال ا انکا زس و جو ےک نا نیک علف
 ےھت ےک ا ارق یزرو ال تن ۔ و تورا تکست سرت شو

 ولی ٹیک و ۱ ںیرورض با ê e سکا راب اے اودا رک

 ۱ 0 ارت جک ںی دمشق

 وم ےک تگ تیب ےس 0090ص7

 - ا ےس سس وہ رم

 اشک مس نر هم کر ےن نکی کے یت رر

 1 چا -ارف بیصل قوس اب تا سر نوم اب سز اور ید

 _ ۔اا قو ےک تمح ا ہبلع ٹر مادوح ۲ لوس ترضحح مر ا۹ رگ
 تہ د تلک یکے نر کےض ضس اکڑ ارورود يک تیم فیل یی ۰ .۔ یلعصا

 یا سلال ٹررح 2 و. رے تیمسروتں یر وہ الآ
 ۔روسال - شل سز ورق عو بط بح اص لاغری اع تص ۔ گم نومورم - هل



rz 

 تج ےس بس و س یک ارو قے ےس نج ورک اکو ےوروااق بصل

 ہلا صور ےک صساروا ل یت ال کت ان سا« وب اب

 ساروا ان ورکل شیپ ساروا نوا وک اس لات بق هجا

 گياهان یر تاپ -
 ندر نإ و نود ےہ ایل کر شاص ہے تقف تجارت آه ہہ ےک الانا

 ےس کرایم تو ےنپا پآ۔ تز نیتی طبی با. اڑ ک
 تو تم یر ر يلع یلص اپ لوضروا ےتایزذ یش اتن بولت کن ا
 یدک تستی یو کن ہیر فرزات سرر رو اک تاز ھار لا - نا با۔ ےک

 کا کی بب یس تمیفع کد لا لوک ا خات دارا لارو اے ار تار
 نر رب سیا اش ےس 7۳ 28 ےس یوم اجورو اکہ میلا ہک تس زر

 کک یل تو ےس اہ ر اک یس روا تک ےل سزا ولع - ےک اف دیک یک

 قرط کت بم هراز اب رب کت دی فوکپ آ۔تایرذ نایب تبع کت مرام
 یب شر آل بام ےس لیا تل و یہ نھی اج یک ناتیطا تیام تحانضو یک
 تج ناز ادا اڑ سو ت ںیم ےن کن یش یمارگتاواشیراےےک پآ
 امد کت ساققماروا ےک املا ھم اما مرض نایبےسر اضتخا تیام تیاغو لک
 ےس تحب ںرہ ماع ام لب لہ اج ۔ ےھت سرب لما نیر ضاع ت ںیم ں ج رک
 انس امن تشو 2 ںیم تعا ی راج ہکے تر اف ےک کب طا خم کے نیب د عل ےک

 ان نوکر وکی سوا شرطست  5

 طب قو تر تز اما یراکا یقاب دہ ہام دن کل یک کی رک

 اھت ته رم < رس و رس ےہ رے ی رخ ۔ یک ۳

 اذاو لک تل ا حلص تخلص ا دإ ءافضم دسح ا یف نا ى 1[ - هس
۳ .3 

 بلتلا حمل[ هلک دلسجح ا دف تادسض u سا یل سج س 2

 (هلنیبدل اربتسا نم لصفر م۹ بابنایللا باتکی دا گر

> 
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 ۳ سس این یش 2 نک :J یکم

 اب ؛ رقم تابا یی ایک الا نادر تین قار ایم افس ج ہرا کر
 ۱ - ی ارو تساو

 ۱ دوشم تیشرت سای

 ۱ و تل تو صا صاغ ی ام قادر حوت تط لء انسا ویو لززعروا پول

 ۱ رپ ءا کار قد زد ضولقا پا ]۱

 < ےک خا )و متر صحب توں رر ۱
 ۱ سیف عدل رز ی ج یر لتامبحاص

 ۳ دوبار تضزخکت زنسض جی ےس ارلع تصحو فد

 ٠ قل ںیتتزاما
 نا ب2 سنا قاب ترش هتک

 ۱ ۔ ےک ےل رک سس اص عقیل تیہ

 این مرتو کا جس تان
 ناب لگو 2 باب نایب ناور یر میر ۵ك

 : ۱ 4 ےس ناف طع تا تس سلفی ےہ لات را کیس

 1 نا صم ھاو نور ہں تر تر لت روت ق وچ تی رب" ے

 ٠ سکن سول ا ra یامرض سی ظخو کرک ر سیلی ۰

 یونس کم ترم جہ ۸ ا ین ین کج

 تہ س فر ضلوا ےہ لوٹ مرکز اور راک مکے  تلاع یبا ی رم تر تح + هل

 رک کک ں وہ قتل رن: ںوہ نک بام ؛ہترضح ںوہ قفس وفا ساو ککے کہ اعا

 با لزوم < جس و کش بهم ے7ا وت تج ام یا مو لوا

 لر رک تل اتوررو یل د تالو تال قمر کرا ازرق صر "نو ورم ل وخ زارو لوا



 نزاو ینا کلا ترم سا هری حص کک اف بند کی

 ى اے ل“ ر ی یر قوا دار وا وز اکز |تشورسوو ام قلع تحتار اک

 ای د یکی باوک ساس مم ید ایی کتی

 دل تقوس تعا امی ریت وم کرا سا لوک 7 انا کیس

 زن یہ تہ ھجم بسا آل سای ےس اجرک تس سلف ایم ترضح
 ۳ بس دامن اداکار ذا سان ساق را

 لز بسر ہک ےک ےن اما شاخ راہ اول اون دم ےہ تر

 ٰ تر بٹ داما ب شف تللو نا- ےس ےہ کے وہ ےک تام
 صضعا ےس ریڈ تامل اصل اتا ےک وفعال وک الاد نل ںیم

 جی کک مک یا شاد تلک

 انت لن گیر اکیس قطو ایس 1

 “وبظحلا هلا ناس هدم یک هللا نايس

 موارد نا نار حرج فسا الار لیل
 2ی کا اف تی صلاح قار سا منی ( لا وت رو لو روا کک

(FJ ۱هللا: ختا ۔ د دہ ا وز ناس ر بکا طا ی نا کا دلا امت  

 . تیم و یخ نطابلاکلماظلا یخ انا ی لی الا ره لا هلا  یذلا

 -س دقو یش لک ع در ربی ا ود یب ترمی یوه

  دلیلملکدطرمل ىذلا دمصلا حالا تن لر دل هلا تنا لس

 مرم العرس یل هام ٢۲م ورصعولایلا 2 ر هدا یک لنک ولو

 بسا طر لس لقل ےس ۶۱ ٠ تح ی اشرس [اع- ٹا ۱

 یادت امن غ ثرضح -لقل ےس رالعتس تروا و اطاعت روا

 ےس لعل یے لاکا
 تانتفیفخنانزج لک اس و هلا لص یب فلا لات لات رب سہ ان ےل

 ( صا ق ابر
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 .دیلع بوت یم وت یحلاوصورا هلا لیذلاملبا ختا رت
 ید لا بلان دژی س اتد ےس لع صوت ته قوا

 باہ كراب ی ىٰلا یک

LH 0در یے نی صدی  

 ھر ہک رر ورد يطول رر وارو ولو قر و شد یطوآ ہود ۔ تاچ ار یو 7

 صحن زور رس تحب اعلم اب ےس کلا امور ابوا رو ندا ہدالع تے زور

 بش اول و اصیل توا نج ےن ترم ےک تای ےس انا

 ہلعآیس صر ےس ےس و ہد مآرب جاتار بایساکس تاحششئاسآ اف لضفو(لع
 ےگ اعا یمن خا او نسلوال ا اوب ےت هلو ید تال وو کک

 per تفس ےک ایج اےس حرط سا ےس افرا اشنا نزابوکم مباح ہی

Lkضم کت اےس لعاب ترس برخو لصر لب لبا قلعروا امت  

 ںی تیک پرنس کی تر یخ یکن او الر امت یر با

 ۱ فو کی لخفاع هه نما« تاپ تب حراس تیپ اس ےھت هاو

 رایتل نم رخ این ی یئاتت ۱ نیک روح نین

 تع نسا ار فل ی اتم مہا رک شو یکن ہر ےس نولسوت ان رشت اع

 ندا نامہ نامحقلا ىلا ناتسبسح نازل ق نالمعل ناسللالع ۱

 ۲۹ ت ٹر تب لر یو یس اف وہطمل اد | نارعبس ودم یک

 ترع دا -7 عیب ی او ھا 1 ر یدلا بیر ضعتس ۱ لات نم
 ڈس یک ر ذاوولا اچ ر تح زلا نم نمیفدنق ناک ی ےب یل

 ترم ل راز ضر لافر اخس راب تل قو هل بندا ERE شالا هش

 - ےک ہوم کسر قتل لو اب ےک ارض ےس ہد ةو کز “فل 2 7
 ۔ےہ یراج باد سیر راه تس کی ساب لا نوقت نزور سیا ایف

 0 ںیم از شا هر رسک تہ اضن رتن ارد ر

 هلس
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 ایک وا لوپا ما ارا اک یا دوغ يا یر سن یزاو نا

 نال یر | EES نوا و لر - ناو ان ٹا ایک وک کک
 ےن رفت تار رقص مي مسلم ضامن

 بهر ور جا تاج ہک ل صام یر وارد لار

 ترک ایر ایک آل کیک ی اسال جور ر و اے وس پک ںی رییس یم

 دلت رک کرا مک ایر تم سز یکے ھم ےل یکی 7 ےک کک ںیہ
 تیبا لم نی قاب رول او تمس اخر یک وع ےک تی

 مش لع کور ایسا الب سیم تال ام ضعحلروا ےک اخ قلت کھ ر انتا ےل یم ےس ےک

 - تب ار لو ںیم
 یدر وا یرضح قو شیک ایل العم ست تک

 ق لخوا تبع ان اروم تعا اس ام نم وکو نه فوم ضاع یاد

 هس ا اوہ بسر صو کی لو تنم بلا یسر اش سو ہلم ےس ہم س
 تس رے موا تسو را کرہ

 | تساورارف ار تاروو لمت

 کک هد یو ےہ تک تی نا دش ناکا ےک رک

 زانا ںیم اش لار یر ےس تاریک جز

 کرب لرب حس نایصعو ناددع رل اس ن الاروا ں+ ی اھو ہر خاک سکے ےس بولت

 لایا ماع

 ےک اسل سس رک ج دف کر رار وضع ؛ساحلا و رغ - ےس

 1۳ اد ام طرشت لاع طی تا لا وسیع ا ںیہ

E ۳-1ترس ۱ 10 ۰۰ص ملا ای ساب  
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 . لکه س اوز روم روت لام جست میم ای ار

 را لس دار لو نس ےہ یس ورذتس قم بنر اما ےس لئاضف که ی 21

 ویسی سا ب۲ ےس ابا رضا کسر
 1 - انت اتر امن العاس یرزیاو ابا تم تال نر جم ۱

 رب لوله یس ازوا ت شل اوہ گول هاو ۱ لا بیک دی دی تا هل ےہ

 دیو اک امت را یک میل ۳ ئل یا ےک وضع اعیق
 تک لا لک نع ہہ ےک 8 ۱

 : نو کش سیل ات انا ےم ا اص ۹

 ۱ ایہ یدنواضر اشا ۔ںوراکو کب آر دا لو ۵ بآه سن ۶. هتسا مس

 ےس قاب نر یراسولم ار کروم کش نوت ورک لدا لإ ء11 7

 تے نب بیر ےس ۔ یورک دق اکہ کان

 انا نسل اوسروا ناں ون ا (ءاوم دارا 7 اطع یو لر طوب (ںوہ

 لا دلا ٰلضف ا لاق ولس هيلع هلدا لص يا نع واح نع ھلم

 تلر رمو 7 ۰ !ٍءاعگد ےّلتصف ار

 فا یو دات ہل الم تم و اف که ره ۱

 4 . دن تو و مت تک جز ( ةرارطلا ب نکی ارولار ےک سر

 سر تنی را اوج یم نم تساوی کل لمد یک لا
 لپ دن تم ےل و۳4 تا رو لا دروس هل ا۹1 نیز ۲ مل ادبوس ها ۔ ھک

 ۔ےتت آں یو ام عرف ےک و دروس تے إس ؛ ےک کیو ۰ تکست اھت
 تورم یاو ناب لد ےک پ ںیم تما یخ کر ر مم ںیم لار مک

 رت الوتر ایوان تله یل ےک تانا تل رم ثسواحا باپ ی لای ان اض ےک ےس ر

 ےب ناب تولاس ات رقم اک یک نیٹ یب یتا رضا بوس یں یم که یز

 -2افولارع روس نا وذ یی ید لسمو کرا بن الی تا اویو تقول

 اد نا اف ال واور س شم



۳ ۱ 

 ول ٤ تار کرک هللا 77۰ هلأ ال ۲ ترط سودا يابد هکر سیا

 080300. 4 ؛ مک ام کباب لاو ھا الا کرک
 ہم مرم رم باک ہر مرد کت زو لئاضف تنا

 ۔: لو ےک اق بز نایب اک سبک
 ےک ت و ارب کا م۳ نیر یا انکا کرس جا برام

 ےس بست تاپ ارتش ر لف گر چیک رد سد یو کی ستا
 ےس سی ایٹ صل سد لس کا از ۱

 ۱ للا کشت هه مر یاس هکر ےک لو متر اقا رنا اسم

 . - شوک تب در یک لام ال نابع ریس بار الغا ةر
 ۳ لوس شک ٹی فیل لا کا یک ررر لضفاوفر نیب گره با

 جسد دل کس سا هرم یک رض اعروا ےس
 ۹ دا لا اکہ ارب فو ےک

 یب تتساصک تام کرک اک لال ی ےک تقوی بت ارس عوض سرو اک
 نایت ںاڑا ہین واتای کدر وک نکے کس تا

 رک لو 11 ار قو ہیکل ید یک کر ۂمحروا نثر رب لعام تر اور کب

 لوتش رح سد ہک کرک یم کم تير ےےر ارم نیر

 ر ی لک طار سا از قا یہ ےک ت عام کرلو ع یھ شاعوس

 بز. میت تا کک 7 رم یک ا“ اناج کیک هللا روا ى رخو

 یورہ یک ایج نیرضام وا تر ےس زاوآ ازم اع لو ہل دروا تیت ی ارم

 ۔ل اج یوم مت اسب کت تکرار اکو لر

 ة للا قو ةنسحاینلا ق ات ان انعتعاب یفعلا بق نع ال ۔ هل
 -ههر ی وش نمكبذومٰووھروحخِز كلحعتات ةا راتلابانعانتو ةنح

 لت رت بول ا بق مار ۔ ب اجر بخل ةن انلهر او لرجال سل یونس
 لاج حسان ند ا اح اةن نو الاب ایوریقاب نم كند لع

 قصرا یاد



۲۴ 

 و لاواتاجایاتڑ و ج الع بس سروال لگ 827 اور اما سررت
 EL اہ تا ر7 ار ر وط روت رضح او 227 زر یراق سر ایف

 ۱ تر یرضام اب ناری ب قایق نر گواک ری یاس اعدب

 ناست یتامور ں کہ زو رال ار ردد س ےک را لع ی رور ل ترس رسل صارر۔ ےس ۳

 دروا رگ نوک ای اف لاضارو ناح اب سوم دیار 1

 ڑی اوس وا جم اج ااا اکہ نیو تن العا ے رس ار Ns ءان ار سٹی کال کیا

 را ہی پل تیام DAs اس سا ےک ا روس وگو تار اک ےس

 ۱ لدور ولات دونکد یر ام ی٤ سلام ےس اس لو نم

 رد نت اس ی لا تم ضا مرغ« تاک یا رک لام یقمص. لاصق رر ۔ ےس ےل وہ

 یلڈر یل اج یک ض خلد قطع اکے نسل صاح تیل کن اس جد

 تاون تی تر چپ شرم اس قب یر ظل ب« تیغ

 ۔ یک اج بم تس ار کی هک اش زام

 ہار رر اقر بل اع نامناخ رش
 م

 ا نمک عت لا ہر ترضح
 ۔ یزو مع کل ایعغ اض لا عر نلوم ترضخ ت لعل زہر

 rs ملا فلج ایزو ترضح صر رار اعز ملا بیل اعالم الا ي ا

 ریو j دار rh ۔۲
 ۱ یگ, الحلا هو 0 جم وف ۳

FESی  TERS 

 ےہ پہ امام نمقتملل اددمح او نیعا ةرقانتیدذ

 جم ناغی اینم شم سوم مز لل ی الا نم رخ اتترخ المحا

 تریلر 9 رم ار تیا مز جوعر + تو جورع تیر یوق لکم سد س



--۳ 

۲ 

۳ 
 ےہ

 - م۵

۳۵ 

 لے رپ
Ugکروم بنر یر نسترن از ب0۳00م  

 1 طول سم حر اج روم ہجری طاری نلوم ترضحج الا

 روم ال ىلاحلا لر اتاعى ر 6 الہ ترم 2 ترضح ندا

 روہال۔ یول ت ترضحم خا تعا زی ات لا یم دفاع الوم

 ہری گںاہر ےس اص بدعت الوم ت ترضح

 رب ل یم نمو ماج۔ بح اع یک اپا یا

 ( ولو بح اصر شرع لوس ترشح

 اصر وکم مر ام ماش اس

 ۔ ل ایر بح اص نور زوم

 .«نابا بحاص یم لن دوم تب تصح

 (لایناعغر بح اص نشت وہ ترشح

 مر بح اص تیطلل اهیع یا ا الوم
 ںام لم امسام ریڈ ۔ بحاص لوس لاق ظف ام اوہ تح
 لا لات بحاس راک ید انج

 - روس بح |اصی گم الوم ت ترشح

 -لاعراب ھر بح اصر یچ اد الوم

 ۱ (هورشس ر ل اور بحاص اسا نرس

 ۔ لی, بحاصر را .
 مر بحاص حا نہار" ته

 نال - بح اسرر اب م الع اوم ترشح

 ۔ھرتہ۔ بحاص نسر اوہ ترشح

 ۔ یرو) ٹ وغ ۔ بد اصرچ تسرد اال وہ ترضح
 رج حس رر د ۰ تحاصر اد اب الو ترضح ۳



 نیرو

 ون ار چتر ات ترام ںیم قالسا تی لء
 روہنتد تون کم خوان کی ا تام قلی کالا خخ ترذس

 ےہ املا / جالصاب ۳ درک سوم ہل یا روا 7 ظن شپ نو اد تاروک
 ٠ ۔ںو ںاشول س یدیتس

 تر س؛ پف لیس اور ردات تورم یتا ترضخ
 ۱ رر 2 ازور اروا کپ آگ کک ج ۔ تس ارز ںیہن فش تما یئاپراچ کک

 ۔ بل بار ےہ یک وب تااومح ےن ےل اھ

 راپ ۰۰ 1 ۱ راس ۔ |
 os ما نامی شان ۲

 راپ اب. ا ہلال الا ال -۳

 را ۱۳۵۰۰۰ تیضفل رغ بر
 رام ۰ 04980 ۱ راقغاب زا ۔ ۵

 اب ۵م ۱ ا ا و

 هام اواوک تا تیلور | او لایا `

 حام ےب برا دیک نمک نر. یت ید کار کن تک
 کن اس برا طرق نیک تو ہر قاع سا بل ضف لباروا توز

 وہ ۵ ات یا شاسی شر ظر سرچ ستم تاج مب ۱

 < ۔ ےک ےل اوہ نرس ےک بر اسیکترلور و رو | مکی اچ

 نگو شوق ترکی رخ یم بویر آی ماد یوا پا

 ل لم الس یی تب ین ےک ںی ر سک تم ایت رس

 نا تتح نام بح صروا ایچ الو ترمیم ار د
 رر العل إ1 العر ٠ 1! زلال ا اخو تسپ - ےس

 ۔یروہال تر عزای رقیب حاص بیعت لوس ترضح ۔ جگ



 "۴ء

 ےگ ےل | ورشا نکا لںازراےغ نل اوم سهل و تم اک یب ےس ںویتو اور

 ےس بلق کس اوت ےس اج لم لا ی رز رف ب ایک سیا اب اتو و ںی

 ۔ ےس اے رپ اےس دن سا “نمک تع یارو ا تر برا

 ۱ تالو تشک ۱
 راهم ىلا سا 7 فتیمالو ہک بک ستار کد تالو ااو ہر ۷ تا اکر او ۱

 رض وا ےس انک وعوکل ورعنب یا ساخت لا عب ےک ناس کک وسام وب ےس
 ھتی سرت یر تشک نر ادا نیک ںیہ تس وفل

 ج رسا لبا گو کس کسب سد تسد تاللا رپ تالاھرت امام نیل

 لیس ےل وں یم یکے کرک تپ ںیم تشکر ای یون ا ےن یئاقصیکس ضب س

 نی یک کش ےن نف تکا ةر و یی ےک

KEE2ص خ دا تب حلا دیلی :تزج ديا دل لک  

 . لو تن ہ الر ایا وروسر د سا

 ت - ںی لاء ایلوا سم ترش ےس برق تتلوو وہ کول ےک *یرضرر وا لس

 اٹیک کت سارو یک لات تم ےہ تے کے کشک ۱

 روس جک بره ز ٹک اس الاو ت تم رم بی اسلا تنفس

 کک حس مرقد لتا ےس ص ے ساو تک ےس ات لصاح

 ءادوا ر بیشک اے یو ام ررر لا لع م اسی ع ترش اب الوس تصح تہ الا

 آں یں یزد کریو ےس ایم تنا 2 بلال پیک

 رواں ور بل ول ترا ولت ںرالہع 7 تو ور ضررا « تمرض قلعنت نحو وت

 ےہ سس تست >

 i بیتا "نیر تا ا علس /

 ( عر ار لع تال مکین ان ع ترا هی تحت ۔ ٤ هل
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 رص یا ےس ںی ت اروا مے رزم اشر البا اتا ا حز وا نا ویت برش ٰ

 بو سہ تک ادا بل رم پئی ےس رو

 ۱ 1 رم یخ بم ات

 و ہود روم مل7 ا١۰ شاحم یبالصاو تمرش قامت نین ںی هو تسرسودآ

 تر ہوا تر یر نا ی نا سقف سینما تاب عفو

 وک یک بسا لو و ما یو تو ماچ ںی نا نیت یک وک لبا

 .a 4 ںی کن روکنا بط

 زکام وس اما لا اون رسم وکر یک نز تاعق او ےک اال لت ا

 باب ہی کسر بس تا روم زوال لر اوہ یا رقم 2م است ر سم سای اتیا

 تعاطتا ب حرت راش تاور ی سوا را تارت سا ۔ ے قرب تاعتاو ٰ

 سراب “نورین لاو هنر یاس“ تلہ وو 7

 ۔ ےک اج کر نرخ ظرف وک ج

 باور اوور ےک لک بحار روطخلا رع الوم ترض ولد لا

 ٹو ولم سج ای زاورر ییا لک کب اں م باو ںیم سال
 اکی دکب دذ کس اشیا سی ترا < بالا بطن ےس

 ag ir r ۰ ایر نیر س

 آب فو یے اک تی اوس طب حاضر وقخل ادع اوم تر ملا

 ہصح اسد کت رد کلا نرو ہال ترحں وتو نا بس اہذ نامبحماس سیم
 ۱ وسیم کولا ن اکے ےت ام امن وہ ان رک الو ت تا افسر

 اوس م الہ فور اما ہار لع قلعت سے مم نی امور ےک را کر الع یر وہ )تستی یم

 ں تروم یسک یر س ناتاشا ےس مر اکر یر لص اح یھ ام خا مر رس

 توقع تہہ ےہ نر
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 اک آہ ناودر ہی ! ترضت ۔ اچو مس سا ےل ںی ات تا ی ےس سوک ج

 س یری له لیہ ہداودل٭ ای 7 ا ر پے سرمہ ابد پاوچ یل سا ےس

 الو مٹ ضحمز افر ور ےس اف ترحل کر تسال س ںازایل۔ ان باجی دواک

 ۱ کیم سال میاد ں ووتو بوض ےس تاک از روا لا

 ۔ ےک ےک ا مز ادت تاشو روا کشک راونا کک تنش ال ےس ۱

 سنا سس امیرکبیر کس باک یھ : يسا امور

 باو سا حس امامت اورا قت جفت ےک اہک کل اوس

 تیر ےس ۔ نقی قمر یک وت نا ےن ںیہ نیک سرا« بق: درک
 ترصوا تہ مور کم وس ٹا یر بدو بق مس یوم

 ۳ دوس شمارو ےک ےن سا اک نیر

 ل تمر ئاکا'

 اج ےل تول شر اب ےس دس باک بم ان ند بی لعد مد انالوم تح
 نامور ے اب ےہ اےس تستی ۔ ؤئاج )کہ کا ایف وکف در ار مت ۔ نس ےسر
 یک یکے یس اإ نیل سلول ےک ےزاورد یک ا ابد له ےک

 قدا یا ےن ارضع یر فا یس“ ییا شا لار ی بیر“ نرس لف اد س ۱

 ۔ لی دام پحاصلظ f او باج ےس سا۹ سم لار ب ح اصرف اح ا یو ےس

 بسا ےن وم سلاو ر سننا شح سہ ےک ےس رکوع ام کہ ڈ انآ

 اورم س ںی بح ابا ا ہراشا اکہ چ دق اسے اسوقت اک تک از ابف ت تصح

 ےس سکه مری بانڈ ےل بوت

 رک سا کس لسا ب برف کس اے ںیہ ا گی ال طک ت طا

 روا نگ ل ںیم توت رو تست کوز ا اربا هد د6 اک لس اے

 سا. امن تقر مارن ں یم سدد ےک بال یم جا الو “تصح ےل ار



۳۵. 

 رننم لو سسر ےک 7 لو اکی نس رد یی سیاه ای

 شا لب چسر لونشس رپ "آرت سد موم انسانی یکم

 پیکر یر میش لس ( لور تعجب مک احیا
 تقدص “ےس ار داش ام و اعنا لک سر ناروتو ت در وقف کج ۱

 ۱ E رج یارو ہور ے وہ رخ ےک سرد « تّشثکص

 ر کرار اع یرو مال ترضحو ب بحاصرا یئ الوم
 تضح کیا اناد ناب اب حق او ےس یے فس وما سگ چر ل صا اعتورش ابی رسام

 اخ ار نایب و س سرو ع نیس لوس تروح تنور ط سپس اق او یے

 ۱ کو لاو سوم لایا اب < لازب یکوکس خوابی باوری ست بو ۱

 تاب آب نمرضاع۔ ےن لون لوپ سيم آرت س رد پ آن د سیا
 ۱ ایاز سیم از ترسم تب امن ےن بین م اتصف رک س ا۔ ےن ںامامن تازا ےک لا

 . نوری نا- لو کادر ھت سچل اپ ںی نالے مات اختر شارک
 ساات ی عد آب ین د ےن ۶ 6 ا ارشد ےہردصح ایراسس کلو تر وکر وا ین ورم

 )ا اکو کر طش یر نحن اہم ںیم ںیم باو تح 7 ام , لول باخ اما لس

 نازبو دس پآن یضحا ۔ےت ےہیراج ےل وت ںیم نازیہ ل اعا کوک
 ۔ںنم یکدم قہر اوال تارا کہ اسکا میک ےن ںیم اکر نیم

 2 7 ارب باوخ ان ارک ےن یوا یکن د تیکه یار نم سرد ند یسا
 ںیہ بان سکا بو وم ےس ںیم ما ہک پ بس آس | تمص

 ساید توخ کروا یت اب تس ان دز بر اک علا بر نیک 7ھ.

 ۱ وصال انار ب یراب کوم کس امان وب اے ےل ےل

 ےک ا نان شپ صحو س ال ین ی رار ونصح ےک ےسر رہ شیشی سم

 سم یگ یکی رب یر بم ہک جد ۔اھت رب اکے تشحو ںیم ےب کس

 اکں واسم. تری ےک مے مے ےل الو کر ول اوح بر ےل رزق ورو

 ا
 أ

 بر رس
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 هتش امق او هوم < سوت لو اضف یر اس ی مک 1

 ۱ 5 ۔ ےہ ےس دا ےس ایر ےک ام ناکامی سم

 سم لر کک بلاط کس مصوب را اکے تك آ

 ام نشر حتی مسایل سا جد ال ۱

 حب ےک سم س رب ی رگ وا ست ہی اس 12 2 0

 ترم نق تام آ

 3 تکون فو ی یھ تیک کمی رک
 اک نار کان نفی نیغ کک ناب ین
 ةه كیا سا ےک هه لکم شک کیا PRE وو

 (۱۰۹ تسا 4 تاعالا دوسر ۳ ۰ ٩

 ورد سس مددت رک
 ۱ ۔ ےہ اذ لی

Jےخمخ گیا تل اٹ رح مکر و ام ر “شمع ام نکا ین ا ) 

 نا وت ںوہ اب یکن ل د ےک ن ان ارا تغ ت ا سری
 و سه دل( ےر اپ ںیم اپ ےک انی یکی ال مارو لع م کد ےس

 [IK ق امی ازس روات طش ښا ر ےک ئاعرود - جهل کج روض ل رم

 _ ۔ ےس ار وز نرمی لد یے نزار لع ل ابق ؛رمالع
 هک ےک اتات ےس ہک کا

 لوک رک و لو ریو ول کو

 سیتی فوق سن حرم نیم

 -م تسآ ف اعا ةروس م هراب ۔
۳ 

 ۔ لام اع- گم تاد یو 2



Ar 

 دس سو سہ

 . ۹ ور بابا

 ۱ - ارل ر اترا نر
 تملا نمک  اگدا جریخشل تب تک سا دارا تک فقالا 7

 ۱ ۱ ء دیک مرا یم كے ہر ناب درسا یا
 سام لام ازت مکه کس مش ا گروہ ال لوس ! شا

 ۱ اس نوک ات یت جس ۳ روا کلش ی فک زووم ےک ا قلع کیسا
 تره ل بیل او ےس

 ےل ولار اع الوم ترض ناک راک نسلا اض هژور تم

 هرس لی سم سل هک ےن کیم ید آ کا ند لگ ا

 لاک نیرو ار ےس لقب ییا یب دت ام ےک ت اتا ۔ ل تو هریک س

 نس اہک ار دا ںو ہر خم ار ونصح ا نکہ وا ایر کر ےےنت اس سیم کک
 ۔ ںیہ ےس رہ کر لاس اکے امر سا ےس نویی - ےس ترس ورا

 ۔ےہ یل ریت ےس یاری ےن ںوتر وعددا نود مات ںیم یی ےک سج

 هی ےسر اپ پا ترضحب ںیم ےسر اج سد کہ ناسا بسا

 : . ِ TT * ناز امر کت س تس
 ا ےب ت و م کک یک نام ارے ام

 بہ چرس ےس
 رک هو تیر کل و قرن ار 2

 ںڈںونب نس ینا ہ ںیم ےب ین انہ ۹
 کیانوش و وب
 یم ےس اہ اچ ایک لا

 هر« لا العر

EERE E RE.وا7 روچر توپ  

۳ ۱ 



ar 

 بولف تم
 ۃاتمر درا تر وفکر یل ع ترضحح تار حالا ےک ہار اھ در

 تا کوا وا تم نمی رت لع« سانا تمام رکی ید ی اونا ز اول تسارف
 تفکر بم تیم سوگ ات او ترم تیام

 همسر ملا اح ا کج نریم اس لرپحاص س ںوررتقا علام و جا
 ےس ےن کل یف چرب ےک تادقاو یاد چرم ۔ ےس عروس یا

 هنر رکی اگے اد و پا ےک گیلی

 ےس ںیم نا۔ ںیہ کل صاح ست ےس عدت دز یال ضنا * <
 كرو کلو ېی یو چنل اسراپ کج س یوخو ارم ےس تیر لر با

 در فرصر وا ات وک ام کن ےک ےک ںیم لاو مه کاب اپ ےک
 و سیل ےس ےل ھا مکن رس لالعو ۰ا ں وید کی. 4 سرچ
 لامتمرزیالضفل سل سپر تن یک نا ےک ترص لاس سلاد نج ےن ںیم

 ۱ ٭ ںوہ کس کس

  یرار کب تشیزآ<یراو لوق وطت رگ
 ار یزاہ اش رم هژوم] تاب نما

 ار کک نیو نی راحل ےک سرہ تیچب ضخیم ف سک

 _ِ تسر ہے ارد یر اکا زوم رطح کر ارت ساو ر و یک وہ تحرر وا

 ال ترضحص اعم زا جواب روم ۔ ل
 بل لس اع لو قمع و ہل. ام ات رر رول تر لایت ات اہ الع

 4 ےس یه ا کلر تورم

 سل حبس زارنا طلع و اگل یکن مورس



rêr 

a es کج | ترضحک ٦ا 

 ےل ردنا و کاک سیب آء اتر طی وباع ررر یلص ارش ل وسر یک س

 تضح یک مش سا ےس تبسم اس جاوا دا ےگ

 خو نزد بورس کس پ آگ ول هو لو تیر ےس ید یکم
 رابراپ ےہ امام شے ترضحل)ن سی ۔ لو امر رها آں که

 تست سکس ارگ یہ کیو و ط رس

 ی “تل رت حورو اوہ *#

 پس تن ںی ہارے ) نم لال 2ر ٹو 2ا 2 قو کی

  2کے تک کت ار واشر ارگ ےس اوسی 2 امور اسب اوتو یک

 یل اوس ی باد بس کو ہ کوکی حارب عالطا کس اکو ت لسحق وم
 ار رب بیر وه ب تل لج ںیم تسر ات یک ین  F2ںیم باور

 م تیروص تراّبلو اظ اقرار ز یک لب کشر ی ولى

 لصر سم گرو ر انو کب حاصر تالطا ےک ساول وہ سن عورت

 راے اناج کم لر کس ق داصر رم واتا نه تط یسک امن

 ںی راہی بج پحاصرپ ےک ےس جک سکس
 بسر رز جاي ببار

 اسیر سا ےس سرود (رملسوتم ےک ھر |ریلع یر وہال ترشح

 ابی دکن اےس تو تو نیک یک ۳

 دسر

 ( س اھ دامت تک ل یع ٹرک لاس بح اصرب اصر الو م ترصح ۔ لس



۳۵۵ 

 تا هتک

 لصی رے ےن یک یت الوتد لایک اہ ےک یکن بار خو کیک

 تان ب حا یار قوش ار ےس نائن پآ۔ یی یک ایر کی کہہ فوخا اک

 با! ترفع از رپ عع انت لتا لام شک رفح ی ےس ہل و
 امام بی کس یہ ےک ۲م تپل ہد ای تسزونلع تد ں ولے سوک

 بلک اس ار لصاد ک ےہ قر اکرم راز تیار وف ںیم نا
 ۔ ںیم کر یر لو می لیکر یہ ےک هتل ودر اےک کیو ےن

 مکے ار تلاوت ےئل تلر یاد ےس رمی جعفر کیک
 سا

 ۔ ےھت ےل او تر ےک شاص گز مو اھت جلد این ےس بس ماتم کلش

 نیو بق
 حا ل اون اھیر نک مح امریت تای یوم رد رک در

 ےن ںیہ نس ترس کر حر ازم س نیز یریمرکے تہ نایب وقت

 ترضح مند کیا ۔ ی آت نہ تروص رکن لکه تاب ےس نار یک شرط

 تفت کلر ارا ںیم لد۔ افتر اج ترط یر یکے کک بل ید گال لع

 اورد ها پر کل می اہ لر ت عہبطر ابر نکیل ںورک عل ےک ا عو ےس
 ق را ےک ےک سرا تعب کر اصہ رت او ےس تضم ےس ںیہ 9 9

 سفر کتیبه رسا فل شراب یب کر

 ادر یہ گز ںی اب ےس نانیلا چسب امہ رکی
 اتم کد ترسم امور س7س یو اترا ےک به ترور ےس کے 2 کا اسم کرک

 . ےک ےس

 شوت لوم الغ ی رہ یر - ایسنا ٹا ںیم اکانت - امن
 هو چرا کج لے ت رک مارو 7 لےے اس سر و یگ ر ۔ یک



 وا

 207 نص جر سم نیم ہل رم نیو یر امہ عر
 توت( نیلا ےک ناشر تن جو کد رک

 ۱ اوم ف اتار دتخم رک نمل ے س “روا ےس آراب

 0 لخ
۱ 

 و اش نا اب کاو ی ےس اس

 امو 7 1 7 و جت ورد ےک ےب & اعم ی یار فر با 5

 ناتو بیت وع )۱-۵ ۔ ام انس سین کہ مزو

 ےال تولز ات 11 یار ال تر تعدل ےس سس لج ناتو "وب

 | بسحاص شان و نوک جج گر نیل ےس ووم لإ و یھ ا Jf ئاعروا

 اصعد اسر سزام سم لی ےن ںی یک ا اسر امم پآ

 ںیہ ےس چب ج ےک عکس ےہ نم الوم تبضحں یتمح اج نر

 تاور یگ ےس ولت کل و اپ ےس یس کو ن یکی کدام کپ آوت ےگ

 ےن تضتتہ بل ےک ن درد ییا لا لاک تعا کز ان لکا ےن ںی اردک اش

 لر ادا کس ںی یب رکا اس زا ۲ |بحاص یا ارش ابو وور

 ںیم ماف کپ آں ایہ ناک ںی ذم لا ںیمرداشرراِ تن! ترضحب یس

 9 رزم و ره لوبر و هج "ی یس ےن وضو ج تررط یت اول ں یہ ں یر ری ہی الع هجا

 راس ت سز ادم زال اب اے تفت سا رت آر روح ناچ سم

 اےس سار اتش ےہ ر راے الا - فرامرز اب ےس وہ ےک و ےہ و کک
 ےہ رہرواص ےس ۔نابز کی ت زورفا ن ایبادتچ کر تی ارور ۔ ےس ںیم

 ۱ ۔ نگ سس ]تقوا تسوس یکی اعزاز مار ا اےس یو سم

 فرد کی وتو هی کک ان ےت یوکے کا کد اعر ورور

 : ےک کیش یز 22

 تا قبر اتے کس تما وارا تازجے کس اکو ایا الا الا



7 

 محو کت دام قرا ےن کا ںیم ساطم ےک ی وزرا تر ۱

 ےک یر 7

 ام اد ںیم لای یا 8 سی امڑ شک طس ےس شا تشحر

 ےس تقغش ور. تو رض امیل ےک اکا عد حل منا ترک اوہ "اصر

 کرت م ےک اھ لاا یا ایا خد اشراروا لا امد ےل پر یک تاب یس

 رم یو روم تصخنم یگ ے اجر ال ور ورکر كس حالا
 ےس ےل یس لشاو لات مے سم ند ےگ ںوہ ی تسردنت رک ۱

 ںیہ کمکی تاس بک روم اش او رر انا
 لاتزال ضف کا ام پارک مهراب دوو اکے سس اهرابودراهشآ- لا 2

 ںیہ و اسنان سروپ
 ۸ ترش ےس تراز ک لورا ت حو بحاص نا روم ےک مک ےک 2

 / | ترصت- اما ست کش شورا کسر ضاع ںی+ 6 متر کی 23

 رو نر فصل وب کل صم ترش تراز نر ناکارے تبسم

 رپ لو ات ام سرکس ید -لوم راه تراز یخ ۱

 زوم صدرا ار دا ےس ارس رک شیر ی اف اعد ںیم ت
 بحا یک ںی السر پر نکے بم یے سرب کس ار ارڈوک

 باور ںیم ےک ا بح اصرپب - تگ سر شرف ےک ےس یم تال ےک ت رطح

 تیر تضحرو اکسل تل س او ہیلع را یل را 7

E E 7نوک اند ع وذ یه ی  
 ذاب نیر رشک ۳۵ کاب مر ی مک ٤ ل یر ےہ

 ۱٠١( تسز و یاملا ہروس < هرار

 ۔ نا یر اْمل ہر تک ے7 7 ترضح نیل وار فادیبع (ںومتذ ۔ ۵س

 روال بہار سز ورن لاخ ی دی قنص اشد نور ۔ ہل



۷۵۸ 

 ۔ے ی عر نمر نحت لح خام هک در اعر سردار و ےس سم
 رک س اس ےک آی بل اکد رج اص ددا ےہ ورتا نود ری قاراپ رار وک

 تر بس رض نادر ےس ب بوت ےل 7 ترصح

 ںیم
 هک و سر یب ت اعتاد دير

 ناو ایا روا ارش ای ایا ناطس کت تالو تاب اعم ۱

 ۴ . ٣۷ ۔ ےک لطم ان تا ا ۴ یا

 رس ۸ص۸0 بو ساو رو 2 بحاصلوسر و یی

 ےس دم اینو تی ۔ں زا ریل

Ek 7و  O9م  

 ا عر ترک تاب یر یک ہہ نایک یحاصاظفاع ےس تیباتتخ

 ب یخی ورید یا یر مان بسط ی اپ جو بن

 نکہ ا ےس وت تو

 رفتار لایت ناز و مهیا تون ۱

 ۳ ور تنم تاک یک ا۔ ںی ےل وہ تارعملا بنای

 ۔ےس قو ہور که لر لر وام تابا اعر تست یخ ےک رس ی یہ

 ںی ج ےک لز گرد ي نر اتافققارور 7 تو گدنز کان ال وس ترشح

 هم | زا 2-82-40 هک تم بحارصرپ داس الوم



 رورزمالاوے کی زور یا ےک رکے تخوف سام رر دم باب حسر زتسلاو یر

 رور“ نی کنز ال ںیمدوس یگ تحت لاس ی صرع با. انت
 ین لو ی سیم رب ےہر حد ےس قران ںیم تری گز
 - مک اس ناک توخ یک ص باص ار یورو

 یاب ستاد تس اف نیس اس ےک سرچ تا رطح ند کیا
 لاا تک ار ای ولو ال ےک سم نامز تر 2 اوہ تہ اح نر 1

 انام و روا ےس اھا زر وف ےن کر ضح- ےس ادرک چی کرم
 ایا سیکل سوت " - لر بل بت تور چت حج یم تساوی اعد کد ترصح

 ۔ےئر سٹ اھ هرم روم ےیل ےک نرس انکو ترازو سیم
 اک ا ےس ےس سم نیم ص اف ےک یو تو رور ر ھار او 5

 سبز سر رر لف رتبه ای رکے نا
 - ان اي لول وطاضیقا نام توش سو ہر پ شتاب اک مند
 لا امر ےل کوج ےک وہ ضاحصا۔ ےک اور سه تردد کت رضح بح اص 19

 صاع س اپ کی ضار تدع با بحاص اب دارا یک کسر رد
 زیست سیم سا. ساک ںادرلدابت مہک کل وع تنم ےہ

 اپس گم ما اکی رار وا یسک یک ر بل ےک کک هد جت فک
 یکراراب ۔ شمس مای کز رڈر رم ںوڈغاک رواد حرط یل اروا الا
 نیل ى ب آے ےک اھ بح اص ل ایم اگ تکر اکر آد اج گ۸ اکی رآروا
 ھ جست واح لم اکا رم و تسر ماکس لیس لا ما
 رنشسا را ر رم لآ ورم کم ہللا ا

 ار یب اشن ج رات نوو تناصر ۴.
 ۔ں قمر دے کلا ع فر بس ١| -_ص ہور ا سری الوم کو اب -۔ دس ٰ

 چرا لع لع ر وا ٤و۰ تایج ع او انو تیہالو تیام اف ۔ ھم



۰ 

 تہ کل سره تام

 ساق کوک لا
 تو اع ںآ رگ ا

 ا ول 1 واو رو

 ۳ و يک ٠ سل راغ زا ہن سیما خش تص

 راپ تیام لا بررک جو یت نا امد ےل ےس تعایط یک ا 7
 سا - تاب ںیم ےک یاں یکتا ایف پ آد اف لوق ےس تلر

 لرّجا۔اھت ںیہ ئاو ےس تا ںی ےک ال ٹل لسا ےس ست تط کرو د ںی

 ےس اک اہ نی نک ششم یک تو یہ ںی ترکی سک نیلام اغ ناز ےہ

 کن هغ ریو یوم وس کرا کت ع بط یک ن 72

 پر ےک او ےک رق تعایط یخ کر ار سو ےن دعب
 ای دولح کو مور ایکو اور تا ےک ےسسرر سوش تسل دری تاو سا

 ھر لع کوترو تا بات وہ ا ترے وت تقی ا
 هه فیس

 ۱ لر ابا تس: اار مروت الغ

 -- + رویت تشک
 زاوا ےس تی کر قبل ےن اترا کہ الار لع یروہہال ترت

 بم ےن . یه تلود یار یکم قلا پ آہ اھت

 ولوو ےس + تر سا سوپ ترف الوو ےک رس ,a فح

 ناس لاو ترتعبح اص کیپ نیو ارر ن ات ببح اص تب د حاولا غی رو لوم - هلس

 ۱ سس 7 رش ولی سم قو که بس اروا برق کس

 E یوارر بسحاصروت ایا, یبع (لوم تصح ۔ س



(۳۱ 

 روا ےہ تعارف ریل ےک فاکس ےس ےس عرب لام کورت گلیم

 1 . اار سای ۳ بآ | وت ایک رح ےل تروخس ال خور سود

 رے شلوغ س در ۔ارم کن اہ توم کت دام ا
 ںیم ں اخ لیتری ںی یس نایب بصاص هاش اب گہ تیس انالوم

 ھے ینہ ال ترضحں یم یر دم ایفا بح اص قحا سالہ ترس
 رپ ٹا وکی یوم ر ص اس الو ہر واری ل یق اال و م پآ تح

 رز حق اولا ےی وت اس قم از کک لا لع بخل یک اما نالہ ںیم

 سم کا نن ےن کب حاصو تاک قاره یر ت کی ید لیبر صار يسب چن اک انت

 لونما ںی نک ولیم جاد یوو ا ےس یطاغ کوک نرم سی ول صاد یس
 ایا صآر ص رص امان اے

 لار پد اسے کرا اب نا 1 یدوہال ترضحر وت تور اار

 الع یر وول عت رضح کا سرم ںیہ هول رار روصو لو الا نیس ے مم ۶3

 کوش چپ بن ںیہ ےہ ںی کک رہنا ےک علی سر واک ا اک

 رومی رجب د ۔ گل ںیم جر وا یل تاس وک عاص ٹول اح
 ل اچ اش ےک م لعارررٹ اے لق رم راوچآ- لس د عن اکا سر لک

 تمالور اولا ےس فک نم اوز ا وکر حجرہ ب ےس ےس اورو کم پس یک

 کر ارس کرار لع یی لعترذعح کل وہم استند باوا سر
 شل اک ےل تک سس انا ماو نیلم لاک ارام لؤ اروا ےس لاک

 گنگ قابو فشن نت اسکے باس روم تحد یل ےک س ا۔ ےس
 ۰: ےس لئ بصر وہ 4 |م درک |. لوپ

 ۔ بح اصریاصيماناوم ترنم یار - هل



 ار

 ساب سیم مٹ هسآ 722 ۷ یر لم لس
 اھم رس تل شا دش ود شو اج او شیر شا

 ٹن گیل ٰیرباص شل ناسا بال نب کا ابهر

 تر لق اس ر اقا سرت نایب انار ےس فوٹو! ی لوک اب

 سس نت او لاو ہمراہ لع یر لع ترضحالا ل وخ پآ وب ںیہ
 ۱ اشک اش ںیم تراشی ا بس چلا او ںیم نیا ها زور تنس

 تف سم سو فر امر ترس آ

 تا ۱ ردیف يز ا ضیذ هدر

 بام راس لنا را وب تم يا تر و

 وو عد نیلام زیر تنہ را
 یس آف رر عت نت یش حرص ؟ناحار تورم ار » , ,صالخ
 شا ںورارن سو1 ےس تابام ییلا یم تام هوروا اوہ افلاک تلے نر

 روی ںی تار اش تار سور لاس تاج ۔ںی کن کی
 می کی رج لع ترطعحرکے ایان فرح ان عکاس فا شتر

 ۱ ی ناک لدردا اوہ ناسا ویر ٹ ین سا ی۔ے سس سم قے کوال

 ںورکت تالو رص ےس بح اصل رھا .i روہ الو کت او ست

 رک شر یک کے٢ لو فرا یکے اج رس یھب تیر این یت حج ۶

 یھت مرر عر  نصق نفرت تن - گور تادرروہ ال کت اچ یار اچ
 تف کن ا ےن سیم ات تیجس یھ ب ےک نت - ارس نام ںیم تیر
 گن نرو مس اذن ےس بح اص یوم رک عن

 حس ار



4۳ 

 یا تا 7 ےک بح اصن قشر

 ۔ایرفرکن ع یری بحاستفم
 انت بسر ار ناب قضا ! ناس ںیم“

 قو سا ورز اب ارب دا اک ا ہرایز نکس د ےس سا۔وہےترب راہ

 دور سل و سا رنز رب نود ترس اہ یار وار سم تر یم یو اک رراوہیلاعدلس

 سلب ےس ار ہرلع و کے نا رب یر امت و بحاص یوم ا اوم سم ۔ ںیم

 بردار کپ ازار ےس ناے قوت . ےس ںیہن رتل ں اب کن ا ںیم

 ان تہی ز اوآقی دا هراز سز او[ بصاص لعح لود سرطان

 رم 7 لوب رکے ےہ یھکرد یک 1 ے سون اذان اور مم
 مارک مد ا کش ےک ل سوس ےس وو نارو ےل تہمو تب دااک از

 دسر ںیہ
 یکب عام الو !ترضحل ا ایک سش رعنا تسر ےس بحاص نے ںیم ٠

 ےس قا سرد ناما پآ۔ لوب اب لص اس کردم
 سس بواب

 تر اور ضاعلمج که زاورد رلاوت ار تک ےک رم ےس ایا ا یضعلا

 . ید ےنر تیزاجاےل بم کب دط تزاجا یکے کت ا صرلخ نم ج ای ےس

 ۶ هرب رس 4: ار پ او ےگ با و رک اوس ںی تمدن کپ آے ںیم بج

 سیم سی 7 هرس نشر سم ٹیم ل ]امروز گر

 ٠ لوم سیما لاک تور سوا ںیم او هر ےک لی

 ےن سینا ےس اج سان ضم تازیصقتکس ا تزضح میم ےس ںی

 ےس اہ سو ام ےس اے را ایان رشد دا ید رش تزاجا ے E ی اج ت زاما

 ۔ سن نو سدا یکی رو چ عر وا سک ( رایت تاب یریمولپ آر



 ا

 سم ےن براو وس وت وہ اید باوج ںیم لإ 2 ترحل ںی
 بابت او لور ب یس ےےہ ا اب ارش عم کے علم ےس ےس

 بحرن حق خت رح کش ؟ لب ر ےک ساپ ۳ ےک ےل سا 7

 جلب ےک خا ںیہ روز ب ےب تبم ےخش کپ ا اف ۔ ںوہ ننگی تبوزرا ےس
 ساک ی تاب نوبت تاب یری اب ابر - ۔ يه سم ۱

 3 ؟ ںورکل عر ل زا لاما یک نج اش کب داو وہ تر طع س سی 4ے نس

 ںی کسی ی راو قوي یی سر تاب تام تام ںیہ ںیہ اب ارش

 ص کس مر وم لرد ی یل رکے یہ سر بکش رس
 بب ا۔ ےہ یک وع اب کل د پس اروا ساک پا ابار س

 < رر وغ رپ تاب سا ںیم لورو سفیر ام تم نزد رک یک حرط سا
 آنے شاہ انچ ںیہ ںیہن ون يا وم ال گز کر کی ایوب مع
 لوم ورم ملي و تی ھر E ارم ںیہ شارو سس

 ےت رم اروم ےس لرد رب تروص ف ارون ساری اس یا پر قشر کی

 _ اک ںیم نلو دوام ںیم مه مد ےک ی افسر هل امشروا

 با ےل سس یم 2 ا اک سروا گو .E و هو رک

 گرضح و ا اولا کرک ٤ر یلاوروا ترج | ےک نرم

 كه ڈرا ران کک رب مس 92 ی رم یر لاک

 زبوآ انشسآ ن ای نو ۳
 اعلان یاو ےس ہت ارح گرا | ںاہن

 خسرو اکی ا. لان 7 نیکو JAE قرمز د لس دره

 ۔ ےس کر کام ی ۱ "6 راوم ات رو وک و شیت ۵ تک کلا ےہ لس یک

 ۱ ۱ ےہ انب لاوخ رب شکر ساز ېو

 تیام لاتا ٠ اپںاایرجےرک ےس شضنرہرج



۲٩۵ 

 تاور سش که کے وب
 ا مگا واشر ابد دیص شے

 س سنا تغ یم درس ارو یروشرت شن ںایم تحن فر الا رز
 ها هه ياع ترور ت تو سا او رصاص سل و پحاصر شوٹ

 هس ات یراپرپ کراس نابز کپ رش ذر نم

 الا را تررقتس ار ءایلوا ۱

 هار ہار رگ ناب تبصر ت

 ۔ ے ےک اس ےک ایف “ازا” “لازا “لازا رادار وا

 شافو قوق
 ابا ق وتعروا نوت« ناسا نش رخ در کلش اتم سم 2

 وام اینا سکس زاد ےہ ےک ع شولو اپن

 یم ںاور حر ور کتا لگول زلخا ےک ت فرواہ ریقع یگ رویم

 دی و یز یہ بسی ےک رک صا ح لاک € امیدی اورج
 تا پک الو صالغ سنا قو تجر وار ملا قو کیک نل
 لس ی ریلع ملا لالا ا سر نا آے بس رس ںیم تیحل ضس وس

 572 توش واک ادرک تب( ن زووور فر ےک ں ج یر ایت تعا مو

 مت شوقان ا نیا نیسان وان تالغا بیصت شو کا رک

 _ ےک نس شام و اش ےس اتر امر

 ]رک ایماکد زار س ںیم ین ری الو تالاب روس

 راج یکن عرش اا رح سد قی رو ہال للعر صا ا لوس ترضح لر ےگ ےس ما

 ہشام تام کا الوم ےس قلعت ل اہ کر ایحلا ق وقعت بس عزوتعوم سم
 لم ب ام رپ بش بینی اروا هک 7 آر وا ت ین قل اےک
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 ےس کٹ ٹابےےکد املا قرتع حر ط یاردا ںہ قناطر اشر ےن ہر کہ اک ص اخر وا
 یس سس L جیک وکلا اس آب
 اس چ اتال پد ایس

 -نیزوقرتم
 ٰ مر ید

 ےک ر سور وک وج یک او یا وکی ول تضح ےس نومکق ی کر
 ےس کک راک ای تااوتاو ےک گن پانی مو سود اوہ ۱
 ۔اننں ابز تھک ں ون.نں وکل۸ اماکب آں م ليا دان یلاد قو تعرک

 هل وس از نیلا ےک پ با سر )عقل عام الو سم ےک یک
 ےراقاو ری از ںی تیسیط کے آے ںوضا۔ ںیہ تیر تراک

 ی ودر گے ٹا بس دا ان اھتو کل ورہج

 ۱ ۔ 1ایف ت رم تاب کد ےک ل صام
 نزار ون سن هت مالتی نی تصح

 تک یک نازور ےک ےس مایق نی ۲ چرا ع یو را ترش ۔ایلرل اش

 اوری اغلب ےک بار رای[ تالو شون لک ووصوم تر ضعف تسر غ

 سیم تیز سیم توکل یلص لا 38 ےس عر التبا

 رم لی سی ای نزن باد آ ںی زارو صع سا پ ا | اس وقوم اکے یر
 مه ےک تا رض کرک اسد ےراپکےک عترت تس

 ك رق سد ےک لا عی دوال تضرو ۳1 تور سم زد ںی کروا لا
 لضاءتف لذ وس قو سٹ ںیم ےن لا رفت - اس ےل وناک یا سس

 هام بل و اد یی یم اوم تتضح ند زا کات اراد ار /ضل کا ےک ا ین

 ۱ reg عراوہ۔ اص كالو اولا -
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 ںیہ ےس امم ساس کال ام کت ماکت تالف ےن باک رپ که بیس هکر

 س ابدرک و شمار اب تتلو رک فیس امالاوم نیل امن ناس

 بکش وع ساےگ سوت. اس ےس رر دال شر ضس کیک

 تاب لا لوب اخ کا ںی ںی یے هو سرک تیام
 با کر ہت ای شایان

 7 یاب او ںی یر برجل سل ]اراک ایپ تو مکه ور ساک یه تر

 ی ےہررک درد اک نیا این اہک( ما بت نوا را پا
 بس آری لوح« یس گو درو سل 3س دار تان روم

 ناله شو تب ام تر وا ےک ےک 7 1 اب سم ائر اوم تیک لا نوع

 سیو ایا یک یال چرب نا احد نیو هر

 ترصحشواهس امر و رس یکن ام ںیم قت شو ومر ا اگ

 کت 7 ںاہ ےک ےل ربا رگ اوکں اوم مر اوہ شی ےس ناو

 بام ارس مو که ست یی وذ لر اون نو شاز نوا اے اول

 طر ن امرا کک و سس ابی نے سہز اورو ےک تشہ ں وخ آر سام 2

 + سوم تاھا ےک تس وہ اوہ
 اکر ںی کنز باک بک اکرم ۱

 یر یس سان بآ۔ یک سج ترم باک ترارئا

 بساط ظ «ت تازه “ی ی نانا لری کج تن. هل ۱

 تنه تا ہر اھ راص. :دطیک رود ہو تام ل اے ت او رہ لر

 ےک یل یت ا ےک اھت صف اکے امہ ترس یک اھم کس ا هرلاو ی اے

 4 اھ ںیم تنص اس یس را کرک ل صاع لا تایر ثبع ب

 لان یل ا نعم ت اننا کر مرار یع لمص ا الورق
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 ی ادالوا
 مش نرم تک راس ںی مچ سس ۱

 بیا کر علا ی ص تب [ ںٍ تد لوا تارایتغ ا فک نیل ترم
 نتممم او تست اک قو از ےس ایر انت لوصآم و نیس قف سس ےس وچ نیب اش

 ارد ےس طض بس نا نقی کس کج ر شرد ق کیک وقتن ایس

 دیو “ان ر بیکر قول هل ی ۔انریقص حرب ول نم اتم سیب ۲

 )شم “اکر اح ا و [روضحوکل وقت ۽ کنسول برع لا

 e ےک مال فو دنزرکل ایک ار وا ل رکن

 ا یی گم نز بیات س یو رک شر تمداحالاب رو

 ۱ ۔ ےک ووم وکر ثرات واوا یک لا ےھت دادا بحاص پا سم تے اوٹ ظن

 ۱ - سی ہیک س_لیفت کر نادر الوا پر ںیم ںیم حج ہلیس ےس اتم
 " [۱۳ پب لا سید اپا ا پک اتم نادل

 نرو دیو
 ۳ شق لَح نا علا و
 ۱ من جو کت تیل ت بذ دف نا طة ف کى 4 کس لک

 تس شر ےک کش اب شک اش 7س ترس

 ےس
 مر
 بم

 را لع یو نامل نیستم الر یر تش ےہ کلا ورس ۔ ا .

 باب کک وا تیر بات رخ رت هلس

 0۳.9 ۱ اک نعتیہ ا رہو ےک
ak ےآ ۸ ۓتس 
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 نام طن ارا تبا یرارانر ! شیخ وک وود گرو ہلا ۔ ے سو 7٦ اجاوو ےک

 واور ںی سا یارگت ا ار ارا ےک وکو ورم کیس ایش تم سم هر ےک

 ۔ ےس ار یر گس بوخ یک

 عازل مآ ےس ی ہنس ےل یسک ل ےک لاو لپا ا اوم ترضح

 توت ایک سرا ےک رک ۶ کی راب دربرو رس ےک ضالخ او نص

 کس | اب ال و اخ اوبد وک وکی ورم IAL » لام طظضحب یراوافد«یرامش

 ی نام ای رای ےک 2 :ایرشو کل ولدا رجال مر اص ناو

 کہا و یکم کو: لودر ےک ری سود سی سر ےس مل او و اص

 کس ال سم ناز
 ےس ےک رام ساعا ۴ اناا کہ رلاو سورو ا یت اروا

 تایی ہیر تر قو کر یک

 روا ادر ہے ار کرلی نا حر طس ناج ابا تضحوتں لپ اب, نای لاا
 ۔ ال فلز گر ووا 2 تایفورص تو اے اور ما ا گام

 نیا رب رخن کرد آت اھ انار يا نر

 ےئاھر لار اسکن اج ں اا برو یوم تو اکے یک ور اچار اکا ۱

 اک لا. سج نارامیس کپ آں ایش ےھت تسر اف (ی ا ذخر روا

 نیسان حیا تروصرب * حس طیب ارم انکا اب داس کس آ
 نم ںیہ اع نا لا اھ مرا تاب سه سس ترضح

 ےک ت الوو داوا ا ںی اب ام کلم لیوا قد لی و ںیم

 مان از امو ل ہر یخ ان ۶ له مکریخ هکر یخ ۔ هلس

 را ع ی درہ ال ترضع ن یاب بح اسر وزا ادیب لوس تضح - هل
 , رومال تومن اکو برام - مس
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 لک مک  ۱ول تورم اھت کم کک ایوب د۷۶ نہ الم
 ۰ و

 ۱ 2 سا

 ۲ ۱ ۔اد یر لکی قاراتما ںی

a.5 قوت وراد تیز  
 دا الا جنبش ی دلا یل یم نم هتل ام لق و زد و و بن رس د و

 ۲ ˆ ۔ ےل ایا کیر سرد تب حر گم راب اح قن زز ع نارق

 ۳ تیک وآں یی سر مم ےک تاعخاو ھم بوک را علوم
 - ۔ ںیم هت روب ضد ےک ارا یک وقص ےک تا

 رام نزار هک تماو یک مج لا اعر یا تی حر ُ لتا
 ےل رب یرار مز کت لانکک معادی شم ر لر
 ر ید لکه نت سرر ہک حاصل میش بک ۔ ےسر ےس امی

 ۳ صور وا جامی نیسو سوار ستم ےک ام تمر

 ہم مکھی چت
 در یورربوس* ناوس “اسر هی الو ترشح ااو

 رو یخ کوک یم لم و کا ٢ار وا )ق ل ہری dd هستم رز ر ںی

 چ کریم نیر ںی شرور یک بس نا ےن پا ےئر م ےن

 یخ وک یکم وت سیب ےس کوی و

 شک ایت روا نیلا دا یکی تو تح ےک اس سر ا هو الع - ا 19

 آخ خب یت ےک سج ےس تہ اےس تاعقاد ےک کنز کیپ ان 2

 ددی تل ےک کن کپ ید اف ییہ و ورک یک ولس نی

 حج. _۔“ اک

 م هاشم نیب ۲ ہال دروس ۔ مس

 ۔ ےس یرار یا یکی رجال تضح۔ہدیعس ہک



 ا

 ا اا قرح
 ۳ ےک علی سیم رسم ےہ ما سود «ن عزم السا

 کرسی ل قا تراز ےک ےب اف لیک کن لخت صقم ا
 ی یو فکس تاب لی دکک کک ت اجر اھدا تاپ تاز

 باره تطظع قلل كا روا یک دن هو اس ےک dlt یوم

 اول تی هان ودامق یا ۔اک کام کس

 2 هتمطخو : ندیییلا امارت کو تحل دہن شراکت یر سود

 یاد ام لزا ز و سست رک سا

 یر ار اٹ” و رتراو رج رابرت رج

 لاش قیا پآب اوب یار ص کام ترضح قاتم ت رضا

 سش اب ےک ےہ نا لا رح ناک ےس

 ےس ناش کت ومن ئاد کا کس و ےس ہیر اراک کنی ک

 - قالخالا مرا هاب ت کرک

 لس هورو ےس کش لنک تا حق الغا ناسا

 لب تاز یی سارو احس لطرو یاس اکی اا تافص تقرر ےک ڑلغا

 قلخلا نسح, ا ارش ےے آر ےس ںسیرشیح۔ یر اسیر قدا ےک

 ۔ ہظعوز ی قلخ

 یررلروص ناب تہ شو موس لب نشا رز ار ا دع حج ےل

 ais اولا سره ۔ مہ

 رس اتم م ور_لص لی ا بق ات یھ

 NS تموم ینلا جیم هلس
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 دا ی نور دی لت وا یمن رک یہ ۳
 رواے شزیمآلل ونود تم "روا ب "روا یک مس رنک الا

 یکے ی بو ہد دے نک و نمک
 ېر لک نب ےہروت١علط“

 نسدََأ ۲ 1" 7 بنای ترس دیس
 کما لامخسح ال ید الخالا ۲

 رپ تير شو :بن لی قاب لسا
 تیشرت ںیم قالغا راف بر ای ےس اررق ې و دالا ا

 لو ناو تقی ی بس تات یکن اء ںیم لماع

 7 ال کز کت یخ نام سکس ستم کس تاج ہظف الا لوح

 و هو رش لیٹ اک نام نیک یم کرک
 ` توام دکار و لار قطب ع ےل صاںاہ تلے
 ۱ ۱ ےس سکین لا حرس ۔ ےک

 ۔اعرزا با ۔ تعلرخ هل

 کر دو ےہ ید لبق نام اتا ایگ رم لو لس

 او و تحت ت1 س عبور ش ںیم تاب خا ےس سس مد یب ےہ
 یی قا نا ںی تگ کا قالغ ار بس امان اکی ب تبع کیہ دارت
 تستی یت خا ی ا( سما ہر ارا ل حت ےس اور ےس یہ رالا

 لیت تتلو ورکی
 97 ناس کو گد فرح درو مر یی کت العا یہ از طل ےل یا رو

 ںیہ ار ےک رو را ےھچ ذکر که ہ انک ۔ ےس ر اکی یلص ور یس ام ےس ایکس

 اکو و ساب ق طلا لعد چتر اي زر لگ
 "بوم ولو پری رادان بلوا ب ات قالغ اش
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 رمز لاو ر اک لا شو لنا اّضرور رس وا اےک یر ال انالر“ترطے ا 3

 پاب هر ورا سیار تابع تاعقاو ےک یز بام و

 اج را رچ رم ر 7۱7۲, نرچ روک

 ی ابا تار

 ۰: وک سو توخ اکر هرکس رب 1 رپ ناب

 ۳ اج ترس ی ات ۔ ےس السود کی مار تیم ع الر نا تاب

 اره سلاح ہا اتر سے مو 7 لاش ضع بجر پاک شک لو ت

 اف بسط نوک ا مج کرہ ےس ہر وار ورن ت میک پاک

 ےس ےب ےک نوو نوَ ی نھ خم ین دشتی یک
 نوا ترم ایم شا یش انس یلع نور رانا ترضح بجے نور 2

 تام برم صا ا قا. ےک رر ارت امور شا ظنوک دار باا کی غ
 یر نصیری تن تلف 2 اس نویس

 تّما ام قا “یو ماوس ورا کم دکور تو ین کسب اک 2

 پوتے وہ فل الا ےس ں IS رنک ۔ راگ

 پا ,NI2 / ےک سد کتیا الو لا ( جک

Ee EEمپ تم | ع اسا هروصر  

 ۱ ۳ تے نت ہہ
 تیا ۱ | و

 و۳

 هلس

 همر ین روس و و ور روس دار هلس
 ا

 و22 RM < نشو و ر نب ساعت ها

 لسی الی تال هوای کن کیا

 خ گم

 رو
 عود

 و رس سم ا
 (« تیآه طوروس «هراپر 7 مع ٹک

 .. مه
 هل مروس +۲ تم ۱١ راپ ای
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 ۱ تکی ده کلا دار تا با

 هرز کپ آں
 ۔اید با و ل لان اش کن یمن اش یتا لس ور را لس رو ار و صحو

 ےک ا پام نادرا ادرک العأ اک تمساح با چ ےک پرو

DANESروال اتالوم۔ ےس ار اک ضا  ایلوا تالا یک اد  

 کی کس یاد ییجا نلوم تضح کان ر یاب ناب صو کسر بال ما
 مش میکس یانگ کرام یک کل طاب ےس س ترضح ۔ےت تبحص د رور
 ۱ ما هل هرم / ین راس میرود الب ترح او

 ۔ هچسر ہیلع رپ

 رےہ سم سات کا تی رب بج ےن تساسنربا یو خیر

 ٹڈ ڈو سا۔ےہاہ ابو کرب کیو کی رسا الو کی اب (سراو تو ولو ےک تس یوا یا

 تام لر اظ رم نل اطہےکر اراک یادو نمی اہل یت الو
 لورم ول یروثوکب ےک ےہ راو |شسشصل ےک گا نار یک نیم 92 لس

 تيم یی کیر ترک
 ۳ هر نی

 بد فور راز ضر ترس سے
 PIERS روا سگ نام نج او سبوکج رو گوارا ناما س
 رب بسا سان / ال رکی د ایا سر ابر وا اک وں هم حس مان

 ۱ )هم لوارلع ماتم سا تر > ےس لل اج ین اج یری

 SS 7 ایست کیتی را ت تزق یاسر ات ]وم ۲ هم

 سنا یقه لیک وا وان کز تت بکار سیاح ےس کا لاد ارل
 قی 9یک ہک ۳ ی یوتاب اوست شمار

 و کور ارب یر ا ںی تند | تولع 4 1 توا
 ۱ 2٣ع تالو تاب
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 ام ت تار نیز واک با ان توک بر

 روم تضع تاصنررم ترمس اب ےل ےک نیا یو تفت الف ےک ں واک نمک ۱

 ها نوک چیک ویخ کام یا چک کے تدم اشوک
 کسر مک راک اد باج 2 حرط کی ا را ےن تع سس یک

 ۔ یم ںیہن یاب تے یی ہر ارس یری وب یب

 اښاتوط رخو او سٹیکڈرپ اردا کا ںیم ۰
 ےرزرروتںورہ وی ےہ 2

IESیا اکرم اے ساو تع اکر ہ  

 رج N هتک

 امت پک ار جم سم بکر ترک عج لا 7
 حلر وطل وک جاسم تقر ےک تییصم ناملسم * “ےن ےک ادرک ش یوتن

 4 کس کل اردتم

 یک س ہرانک ن اف اتتا هم

 1 یشوکے ساره مر ۱

 ےک ےہ رسو
 سد رم هو ر ریل آ یک ںیم ںیم ۱

UC 7کر کن اطلس وڈ ےس  

 سڑک م لور بحےےن لسی مرگ ےک اک گیس نی (چر
 ردا تمام اکی شاخ یں وم تال کر پت کی ات

 ۱ ادا دو مل

 الا و رز تما ہیلع لب ےگ ۰

 2 2 ین ۳ ےگ

 تر یرومال تقص ت ا اوستا هک ۱
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 2 تم ی 27 سنا و تیمش نمرشا نو

 ۳ ھتپ ات متس یو ادا اڑا از وتولد ىج 1 اسی اے

 یم زوم لص ام ینا o از یک دم رس

 ےک تفاض ادیب تن تم
 نیم وا 3 نک ور ید 206 شو 5

 اد رک وز کس کس تیفض صا هوس صتف کی یر

 کس ےن ا ۹ لوس« 71 رت یک سا رب کا قا ای ( تشعا تیس سا

 ۱ ی قاط - ےس لو اوما ید وت اعو شم تاخیر دا ام

 - انتر اچ یف نار تیبا

 ماگ داوای لسا ےک ق 1م تم هل تاع م الع عر

 بلاک لا ا اب ال سژ کو ار لزوم ت صج -اوم_سلحش روال - بک ته تالا ےس شور یک

 مالتی ے سوور وار 20 رض سویا بیا اےک بآ- سیٹ جا ضر ورت کتک لا

 فسا ميس کی یو ےک نو اوٹ اوج لر نصیر شم
 ےن بہ یکن رشت کت امص کل نره بسی يک دب مرگ ابن

 کک قو تی تر رخ ولو باراک مرت یس

 ۔ کیتی ترابع

 تذج س کل ا سیرجتت س لف

 یر وری سیر ووم کت نار شاد روا لک ج کک ل اید ےک یو

 تک نیز رب اید کرب طاح رہ کل طب نیک بری

 ےن ےہ ائ یہا نان کر سل نی مک

 )سج امن رقم 2رس ثمر

 Pine SDE رر حا رعت نادات

 تسب م طفت رک ل س ےک تلے اعز پآ



ee. 

 باهم رها تی توکل و توجیه ی دلوا رسک

 سیکل لاشرداں داراب یکم سوکر ا مرسدس

 ت سار کس پلی جو کوس یو

 سلم کوک اکر شا نکا رپ مولع ںوز۔ سیم کد کنم
 روم ترن اہک دا اچ رم ھی کلنز صد

 UC ناامید فیبر کم روم الوم

 یو عمیر
 سون چادر ت پرسر نی عج شک ىلىت هیت

 دایی ےک

 ےک ت تجار وری رو یر طو ین و یر سو ےک ید او ںی یس کک نا

 4 تک بیک امر سیم ل ور ع یت قو یبا سی ےن
 جڑ ی اب مس ی ہالی دوا نساض کی ب یاب تفلآ 9ب ادوات ایا

 عاف اورو ور ترایضغر کم وکلا ریل و تور کر

 وا ضلع ترے تشرد کش اروا سلادر صو ےک تہانأو یر

 روا کر نامی لا - از لع تش ۷ت فالغ» پر

 تازہ تضتو ا ای اف نایب لم حت اس یکر کی راسا کہ سریع
 ںی ےتارڈ نایب رہ یصف ست کس هد لا عن ویلا تباق) ےل

 1 فیفصل ار رد لار ترم را تنیس ۱ ۱

 7 ےہ ایک سام زہ لضففاےس لآ ما اٹ ےس هرج و ہررش شرت او فلا ۱

 درا نم تلخ یا ےن ین لوس تم 7ز اتمےضاعرس 5
 - سم ےک ابی ت اح نسیم امن سر نعت کن یط نم تقل ۱

 یو تسارب ادیب ےس ل ورک افت ارب یس ام چله نت



en 

 و یار ف پ ا ےس ی ور س رم ترض

 ےن صح سا ایام ض ےک بک ےہ ام ےس لوس ےس کوک

 ها ار وک اے نا ایک تفاوت ےک ےک عش
 لالا و میر اوہ لسز سلو

 اوب او سلاح ارو /لسز س ںو طنین 2 لس 177

 رر و لسفموا ار ھے رب منش رها تکی اہ ےک ں وو درک کس

 Gre ERT سم

 سش توس: تاجو تی صاحام لک - لوپ ٹع اب اکی ریا ت کالب کس ا( رقص یک شاعر

 ایر امارت دا ت ن ېز لقرار کی شفا ےس و اضاووغرو

 قا یزیت یی لر کر اک رپ اخل صالا یاب یی ےہ

 سا تال اب سهام | لو یک لحوار لوک د یزایدله

 “عار تایر اتر و شی کش یی صر نک نو یب ےس لیل دا

 ۱ مش کد یع برات دت ےن تند تست اچ اس قوت یک

 ۱ سک ےہ یہ سا یس اه س ! ا

 ` للطن عرار ی رمز م ل 21 ضاحالم تھم هزار - نکس

 نا ام و حم توت تاشو طاب د اسب ج کن اشو تظن ا تقیقیر ۔هل

 و وارسل وادا سم سر چی ںی وف سیر مان هس خر دبی ار صا لک

 تا اما طعم ےہ رکا نو ہا ا زس نری ہک ےس رس ۔ خراہد۔ےہ یو سی اب ےس .

 ےس اھم 2 2ے نوقروع هریک م یراصمل کور < < لاس موج یت مع ں بام

 وا یو کک فوت کن کے سا بل ب کاک وں ویش کے سم

 ۱ ید اسو حضاو ناوتع 92و نل مل نت او قدراشار “ےہ یک ی سست یمن

 اک اکے فای موالع نوت اپ قاب لاک الا و خيس ۱
 “گل (قار ترا کن وب رو ہک مس ےہ لوکس اےس ےس ںوہالق
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 اروپا کرس
 کک شر چہ نماد ہیک دس

 ںی دا سار کوا
 ہر ارل وا الوم تصح ا ۔ ےک زوم کت شات | فاصوا اب دو

 ۱ ےس رور تک

 ویران تضاد راست یت یہی روشن سن 1

 تک سارا یگ ڈس هچس تاجر وک اک یر اسکا

 یم نل شارٹ تجار جت ۱

 بم لون اولش یر کروا ےک لون ےک ےک ۔ ر ظتں ایات گا اد ےئ وم

 سر گپ کسر سم اساس ۳۱ ںاسلیط اکر کی ئاح اند شوش ان ۱

 ۳ یر ںی ل ویک وا ںییلیرس ےس کر ساب ہا ہجوم ےن ام ےن آیس

 رهگیری یگ نزم اتے تک متصل سپ
 کا بل تیز یاب افت مرغ ردا لا

 مصر تو قدرات لدم ۔ 2 تہعام نورد یر و ا ۱

 زا سکس بسر امر تند ارضا ت اج هکر عر تتلو لوید

 روا لابی مک ج زرہ کن شورو کسر سم ےس آش ےس ورم نھ ابو اس
 ںیم روم سی یو انار يک نی سار وای ید رک رکھ تی

 ۔ ےھت صا واکس تیزر مع بلاط شورررپ اص الو م۔ا حس

 المان اس( لوک وم امال ورحم لور گچ ساوت اب سی وک قال سب یز

 هک رکن نا ط سس و
 مان رر5 نامت غلاب یک و ناسا ے یکتا

 ( نانی شرو قررافار تین تست والس
 تالار گروی کک ازم ترضح و تسالو تام ام ۱ ےس



 مع

 هد ۔ایارڈ ہراشااک کلیپ نیم گد جوس کت اس
 تقو سا. انارو کک ورب ای ےس لع ۔ ےس ال نیا مانا سی راما یا
 رکی وا ےس نی باب سیم یت تند کی اتر اتر مر ئاردا ر یک
 وب لامر دی ےر فل آه کم اھ یف رمو ےن پآ

 اک رو تانقروا ےس و رپ نر ےک مح ۔ اھت ئگیبدراج اک چن یو لضعفاباب
 ےک اےس و رپ طب سر آیت روس ند بیس اھت مو ےک نا سک طا
 نا امتی لب نیس چراکه زا نار ین نیر لکی پآ
 در در صف هاو شی سم نآرق سیزن گاپآ

 ترک ابی کان ام تو ر
 ناز فک تل تنگی و کوس اوکو ہت رطح د اضرا کک یزفزِ''

 وهم طرز یکن اس ےک یاس اردا می دارت
 نون نرل نادا rS نارو ۱ اکے ظل لاب .SSS کیر اور
 0 ۱ د جس تماس نآرقص ط ضس یک انڈر الا یلع

iبت اصلا لق  

 نا صنایع« ملز ۔ناسح لای لدحلاب
 ںیم یاس ںیم ناک سام ا اب حرط سما لب ل وصتہارہددوک چرب یکم 7
 تیب ارلع ربا نیک - یزفرظطلا - بدن آر و ہہ دو مع ۔ ےس
 اب سین ات عیسی طط فدا ےک یز کسر را باس ٠ رم 9 مر لر ہر رے که یر رم عز مر ۰
 لب جشن زا ٹیلی ےہ یکن ایی نا کی یزف چل او یکسر ہلا عم
 سرو
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 توت تم راع ےک سم ا ںی تنکلرع سم ی ارعا لاو و یم ای یک جب رت

 واس تالو اعراس سا« ےہر ناچ ہو کک سہی عاقنقا اک در لاتا

 سسأج ناھببح اص لوا س ےس توب ضلاصقس واک اصل او لرع۔وہ

 روک تک ل تاع یک وار ساو آت ادع ےک ں وزار درک بسا ام
 ترک ولو اعا ےس و ترکی ای رگرکل دع ناب یر تی لاوذوا ناب قہ
 یاسا نیر کک یہ انے و دک آر کمر ابر اب ات اصلاو کس یر ع نت یی
 تاصلو ل مع یرطق یر اکس ا ۔ ےس عروس تاسی راکت ایج اتاط
 ۔ ےس ازم لراع هل ےک ست لو بین اتا الم لداع۔ ےہ ٹوک

 ےک طی نازی اچ ںیم سما ںی رم اچ ای ںیم
 ر لمینت یر ن املی ر ر ارور لوس کارو كس اجایک اکی وردا ے ا ی کت اب

 رفق اس اکو اس دکن اسکا فر یکن ر ہک تمایقس افا لوس هک
 تون بن بابل رخ را کلام میس شن سیاسی ال نوک

 هک شف گولی برعکس وصل نم کئ یکا یشما خلال ۔ے

 روا ےس اپ تار هل

 یحی الف تن ال یل قا هلن اب ارمهف یا ابلع ج اد نر" تیرکال او س دلا یل اوآ م ا و او و یا رک دیر کم یرم ےہ یر کام ید ےہ
 ۰ ےر ےہ روک رےہ رش کیک اول ھو ےوسد و ۔ھہعدعحد م رس

 ((س معاصر جَن لمحامم نام لبا ناف اتمر یر ا ی لت نا ایل یل نا ییا
 ب د و ہرلر مه شیلا تدل نر طعنا ةو لحاف تمکح ن اک هک
 ترا تایر اناج ریسک مکرر منا جا ص ہم
 حازاب ر زو کل ویا اذن ببیج,دازویفاط عو ترم یک ری کو ۔

 لاک یو کک اوبا تک ںی تلک مياگیکه بکن یک 7 2 ۳ هر د و رم ر مم ےس

 ض جز برنا نر تمنص ن البلا وفر ام یدک مد کیت ۳ ا ساب مو ارت کرک
 ۳م م تا نود یدزا
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 بتن اتا ےہ یک لیگ ایر تر با ۰

 بم ےہ تا کل کی لس جت اسناد لدع یک دزی داس کپ ا ںی ترک
 ےع اض کوش اعر صاخ ڈل ٹنکں قاب تار اف ک

 تیب برا 7 یا ق رتو گئ رک ثا قت ےس تسدد

 لای نزار یکم اره زاساروا نیلاو پ آ۔ انا ن بیا
 تیر ںیہ قسم پ ای ٹیم یک کر لوا۔ ےھت وف

 نجس قمی 3 زد کلو مسز رجا ناطلس ی

 ۱ نان یکی مرا ورا بیل ظاھر ابا سس ےک پہ کے یس
 _ پچ یدرکت بایت لبه اوم تحمل ںوشازو فہ اھ یوم
 ۱ رام ام کک پآو کو ودر بجن سا تن تعویق ر

 ےڑا تح اص یا را بیلجح ۔ ا ا رف ےس ران بیع نام ےن پت رقوم اک

 یر ضر لاف بعداز ۔وھا یئام ےس ناتان ۔ںیہ ےس
 ۱ سس انن تتح ارب ت اہ ظن ید او پس ا و رر

 5 . تایجر رس لاک اف پآ نیک ےہ ای د لمس قاروا

 لا انکا اج یی سال دیر شد باو تلصر تساع کل وراسل 2 اونا

 یک پا دن نم لابی | ابی ته کی راج نیلا +ہزورتسفم

 رسوب وک لا بیج ظف اعروا انا ۳ | دی الاس ا ات انا ایچ کم

 ِ i ۱ رسوا علی صضس توس اج ایپ دب ںی مرونم

 ۱ ۔ے ایف ادا ےس هک

 هرز شیپ سرب "نا کن ٹا اٹ نا 2+ 4

 ۳ ٠ك وقس ار لر ن یس ی تقر ےکں یب تی نما ایش تک

 وس ھی رک یس
 ٦  پحاص وان لسی فی رار ۳۵۴۳م تیالو تاماق ۔
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 ےس سا سیم بچ رضاع با هخلس و نکس ایہ صان الرس یم

 گم زی راس کب ا با کل مہ کم قسم نکال اشنا وب کیا

 یر لت لو یدرذ کما لرم

 یورو
 تم لی ےس توم یب کن السم یم یر انس یکے ےل اھل

 ۔ ےہ لسا کم لور لار تعویض چرا کت وا

 گان بج ےہ و رخ رک سس« اور یا اعلان ون

 - لوح ساک تا کم کر اشنا و لی روا یا ارپ وط یر طا ں یت عیب

 ساب اک تکی نفس ناف

 گے ےک کی وک یمن رم مم قم حتی یه نک

 ہنر جر کس ںی سال اون اکی نام

 امام ولو ضم یھی دا ےہ لکی کک یش خم

 ۱ ۔ےسہ (9۲ تر نیز لار

 و تم بدعت سم جرم ناف هه کسے رپ نو لذ تفس نم

7 
 مو را سم رم ۲ »گرم

 یل ۲ن ننک نو کاک نقی قت نا ۳۳۳ ۴ 7

 هوبا م نیلا منفی کاک عمه هلی دن ال
 ان رم ںیم سجے ےب ےس نو و شرم سادرک خا سے سا ہک

 ۔ ںیہ ملال یر خاصا ںیہ شا کد
 دنا نمک حل یس انلا نم ببرتق تل | نم بیرت ما نم برق سلاد هلت
 اا اج با یر ۶ ار ننگا نس ديحا هللا نمدیمل للو

 ےک و دوو لا تتح ہہ اسو اراد تل و" هک
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 یو ٠ ا ردوو عز کیک تاھا

 ا ےس لوک 7 اضرق هللا شرقی ینلاادنم

 و ساو ےک او ضا ا ًاف احصا هل هتعضم تسنح
 مک کت سم ک سا ۱ -هربشک

 - کر سم ئی ےک رکا هو بسا edî رم تح

 یت لا شا سنو ہک زسا تعاشا ناب یمن کس ر یکی ۱

 ِ ین مت شع ناش ٹیک یس ںیم ی زالن یا شو ایوب ناو

 Sr ازا وکار ےس اب اف رشت رس آن زی

 ےک یل حت شراب صورت ایرر ےس ن ایر کش یر اف اود یکن مرا

 ریش پے تب پس ور وزتسلوس یک کما وہم ضا

 ۱ قزز قر روا ول ص ناف

 ۱ ےس لی نو« یب ظن ار حا تر ات اسم بین ند یا

 ےس وس او ا افر کے رد ھی سرور ر ام کم ےک بس م77 اس رم ںویو کد ب ری

 یھ هلس £ هو -ود 2 21 ایکس و راھ رر و لس صخح

 ۱ ٠ ۔ےرہرولئتعت
 ںیہ 27 همر تذص سال وج بح وسیم

 وار ا قا ات کربنات جک یم نواب ںوت من خم

 ۱ هک ی داش یی یب یا دم اوج ضاخ را تم ی رس یم ےر ڈک

 ےک م سن سر اکی رک ترصح تاتو یک فی لم ےک تاحارخا

 - لو اوج اعطای مجلس اف تیر ومن تم نی
 یار را بج الوم ترضحل کب وک می تل یی ص اول يی ونوم

 یزد تالف کن نیا ا ےس الب ےس نالے ےک نگ 2 فتح

 یر رشح بج: ےہ راکت کک زن اپی ٹی ۱« تکبر ںوراولدز ۱
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 تایر اہ اےس وروس ل اسا هک ںی کب نان بپآی ہت اسوا ےس ایک
 < 2 اف اور نا نامت کار نیک ۱

 عن يک درک و وار دوش نک رسم
 وم مام ںی تصرف لس تزاضعم العدو تا ےک ع کوک لا ٰ

 وصف پره اوف تیمی ور! ترک وع
 تن درج رپ ںومنقردا ون ںوٹیکس یو فر اس یتا وریا لک
 ےسسام مرارا وتر یک سس ارش در £ ت7 الب SE صواب

 ابد ب ےک رتا ےک ورک ل ومکے ندارد |ں ور لو زور انار ۱
 ہر ص ات ےس هل ست تنسیم وضع زی سیتی

 ا اکے نہ کت خت کو کل وود ہو

 یا ترم ںیم تطف کب شرو۔ یب لطیف ک آی ا لا
 ناتو نس یک وو به ھت کسو ہے بیک وک رک
 فام لس کیت داخ ںی اکہ یت واں نابز یکم ی
 نسل آش یلوردر وار لع حط کر بي فراکت واسم
 تام ادرس ید تر تاک یورو وت
 رب لو اتو قسم تکا د پاب ےک ںوکول ای اردا اتت ںی ےس

 ۔ سیاسی امر وا ےک اب لیہ ےگ ر نیسو سلاد ردا ےےترکمی وم ۳ث

 منوقت
 ےک ل وسو ار ندنراعروا تما جج شمر تحسد یونس رای ۰
 تتإ فا شپ عروضو( ےس ئرورضا نک 9 کت ارومفر لاوق مپ

 ۱ - تابع اس اول ںوضا ۱

 ۱ ٠“ ر

 ادا انکل رخ ےس تورط یک انا بح انص سی ایا فوت: کور وک



^1 

 و تفت در تح

 روا ےس ضش ن طا رقت س ری نیل ت قف هضَلارف ادا ى ءاسقل

 نجر تورس کی ادا کش فردا ل یھ دو سو تاج مرض
 منسلادنع توکسا ریقفنا تن هر یے ذی رر ن الات

 وا چشم افر یر بدی خر و یحی ل ادتع لڈیلاو

 جم ےس تردد ریو

 ا غالب الل ارض عقل 2 2ٍ رسم ےس اف "یل مٹ ترضح
 نیت ےک شرر ستی ہاست تو اروا سرن اص طرد ر

 بلعلولخزقفلا 4: ںژ ےک اف دین اھ نبی اولا حتما خش

 ا ےہ اھو لاتے لوتروس یر ا یوساب لوہے ہی رقخد لاک لا نع

 :یتضلا ینهیو هاو - دنا لا ارقفلا هتتنا ساندا ادم ای ' »لار

 قد جلب نومت شفت ارایع تی عشقم عشرت کد ییا
 جلیل از شام ع اتخ کے زاورد کر ھا 13

 یس تیت ںی “قت نورد اد لو نیت کم عل یم 7 اروشح

 ۱ ۱ رب
 7 فر کا زا شن ا و ۱

 تشکر شک مع مترو ۶ اس سی یا یا ار7

 نسر یا مروا ےک هتل کک تمضفا رایتل پآ 2 سم تکو ںیم

 (اعو 2خ بابر اهل یر دید لع تص ۴ل ص بو ا فحش ۱
 ںی ںی چپ سبوس جای ں 2 ۳ جرات سي 0 وک رح

 & ریش لع ءاز درو روض ےس ولرم اع ترضح ےک کا تار را ںیہ 7

 ٰ ریا مک سرا لوہے راد ی کیک نزد قفوکس یت تی تس نو ےک تا

 1 06 ین ےک یک زن اڑی کک تو کد نی س گیج دار

١ 
۱ 



٦ 

5 
7 
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 و TAT لوک یا ٰ

 رک و نورتو ناو ںی بومی دنيا لو
 ۱ تو سر دار سکا ۳7 ایر فر اکے ےس یک کک و ےک رو

 ےک ص عز امن تروع طرز سه ب 18 22 تنا وک داتا امن اس

 ۔س وا ل اج ےر شو ا ےن او ےک وہ ےن کسر کسب بار یل

 لم بیس ارد تک راب ست ورصر هم نم نوت

 با ں ییہ سل گر کرب و ریو اھت رش ( و 7 رک سو نزاع

 ۱ تر یک من رن ا ہر وا کرا اس سا ےس تقی ںہیں ایی آٹو ےک

 کرک لس رپ کم و چاپ قادر لو اک لا نی ےل ےک لن
 ۳ اپ تسیشیرروا ےہ امن کمد نم تیز سو

 ۳ جن ونک
 ات سس سی سب سہ ۱

 0 کیک حب ےس ناتسضر نم بل صارو ۔انایرکج دد یھب ا اکل امعی لیا

 : اندر و وہی ےس لر اڑ س اک آم لام ۔ ےک ےیہر وس

 دور کری وان ناتسساد یراس کت رج یاس

 ھی اج اب کام دم هو سارا

 ٹل رشوه کیست سس ںی فسروا یزایا ودراد د ےب اے فو

 - لب عام کر اھم لب اں تالاع ن ابا ےک یگ نر یک انا دوم تاعتاوم ت - علم
 تا نکی الا ال تعدد : تبسا نبی ار شتر 2

 ترس صحرا ںی ی : جس

 را لعل اسار لع ارا یو 2
 ۳۳ض

 گم هر سیہ وزا ےراب ل سا ںو رم كس
 نیو شک فا ان /دیاع ندعس نم یل ایت تل رعایا خاج یک: یو اشا



۱ fan: 

 ۔اشر لت مضر اسکن ے۲ا یک یس لع یہ 7
 سوم هتلی کر رک و اردا

 ےگ ےس

 دا نا 7 لو 7 ےن آر یز ادو کیپ درد لکی ۱

 بیطخ صنایع« تبسم متن ر طراوت اب اطخ تنے قلم

 دو نوا رو ی نیم یس یکم و یل ) ورم ناتساپ ٰ
 اج واز لم تیاتر ںیم ںی وا یر ۱

 2 ۔اھت ف قو صلی ۳ رس ییا سس زس ساس یمن یک لوک

 ۱ یدین کئ ام روا ےک کوس لم سس یتروصقت لوس یوم ۱

 ایس کے حنا نیک ات نر تاس تماس يه لوگ را اناج لورود

 ۱ نوکر وغ کل وداد اند اف انار رپ اند برق بک

 1 موسرالع با 4 ےس ایکس مر زی هاتف له ےک شا

 ._ راردول تے 7 تام ڈر اصل یک لو روا لضسا لر را برف یک

 7 ۰ 2 1 ظفر از تک ناک
 ےہ سم لای ار اھ تک وج مک م

 مع سا ےب قا تو هدایت یس کک اکشک

 ۳ ۱ ۱ بو نزن هر کت یک تیلور ۳ مریم ما رص لع

 2 نسبا یا ی حاوی . ۵ . 

 ټر روا ل گل ۱

 4 ام تا اک جاری بن آس نرلاس یز آے ج ےک

 وم را یہا رپ اوم رپ

 اک تاج اپ کفر مدح ےس غم سس ھو

 نس 6 e ا تا ۔ تیا
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 شیک ںی ل ہر ایج لایق
 یف OLEAN لا تسارایل و ای اسانس ۱

 کد نفس« می لس ہی ےہ قاب اپ ںیم لیکس نا ایر ۱

 ۔ںیےر نب: سا کف لئی 1
 لع روت نجعل 7 نصر ور ء۱۹۸۳ یر رس ا مرور

 رک موم با 0 ےک رس نانی یر ال

 ۔:/ںیززفف
 2 لاتا کسر سانگ لاس سجے اکر ۱۹۲۹ تا ۲
 ات ر I ERE رار شارف یک

 رایت نرو نوبت اسس ےک سین وہی ایمر داں ریرآک
 بیس نل کوس جرام ارت ۔رظلوہ نا 0 2

 ی رب لط ںیم سج ن دیس ٠ ےب کن کت رو تورو زا
 45 تل ران ےہ کم تن تارا ےس لدنخ

 ۳ ا ا 92 ام ساتم کت طف  هس
 ٤ 3 تس زاری نک تو لک تبسم امہاراد ںاسا ناس هس ۱

 ٦ تیس ا ےل ستشفآر کز ماست ۰

 ےھت ےت کام ورم رونی ےک کر طظوخح ےس ں ونرش که اگ می رام - ےل
 ولے وب ج سوم کے عزم حر سس نکس
 2 ارا یک اب تک رش اد ےہ انار واےہ اھل مر یر رت قوب
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 خیر او هم ہا کیک اس
 د گیل یی تب ےہ بنتی کوریا | مهر

 رو ی روپ gr) ا این
 کا ات انور ضاع ںیم سا تیم کی درہ ا ترص تان ۱

 ترضح لول اول لو طی میکرو یں تضخ یک تم لو ےک سلو
 ترضحں سارا فر اد ہرا کک ایر سہ عج لیس اس ےک نان کک

 رک ےہ ید عر الطال ,EE رک ےس یر ےب ی شارت "کرک کس
 ون ارے نام ربوہ وع

 ٰ هی سیم ےن 7 دی اس کرک

 . مق سلول لول ریل زد یوم 0 یم ۳ وس سیمی مم ںی ھم

 انے کا ےک رم تر بسو د نمو دزوا ریس لس سک

 تام يس ا J جو اپر ںیم ںی ات یر د اکی ترک
 تے . ۷ سلوک یک

 نسیم بحاص ی ولو < لک توس و و تن ےب یش یش

 سن کھ کس هرکس آد تی مد حال تنا لو حج رخ کے نوضاتیم
 آش لر ےراپ۔ یر تز لاپ آر و سس چکی ہنر 7
 ن اہک بم ها تر یں ےس تزخ یک کک

 کیم تان ہک رک اک یک 7 ےن سم کے نے رکے

 تک ڈار یاب ےن آل

 هلسم و ا ےک اتم تتضح لوشا

 ول ی شم یکم ات ییرد اب ےک پآے تس ؟ بیس تزنح "رک  ترضح

 . یل ںیم ہیٹ سی: یراک لا ۳ ر اھت ام ۔ ےس یب ام سب بس

 = ب ۔

 ڈس ما وت حا حل ار ی یو چه چ 5 0 5
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 ؟ ںیہ یک مک آو اھت ںیہن کاو جرم

 جر ےس ۱ ببچ ی یم نام گلا کیسا مچ ! یر را “ای ف رو نار کس ترشح

 بج سہ ےیل اسکے کک ادا اک کس سا ےن اد رھکگ بس ممے ہا جا

 ا گویم یب بالش وت اج نم
 میر وے لاہور ر وا یہ یراط تشرر اچار کسر ن سرر

 ا ٠) ۲ ۱ ےے 7 اکے سا

 ی تر کرم جم 7
 ۔ تک سوم سرر ے ام ا یا کج اےس ا که هاو "

 یاشو یور د هو رعد یی 30
 یا آر رم مم اع دد ھت سام ۱ ۱

 تنور
 ےہ اتو کت ارباب تاز کیسا بقل کی کر اگ را ۔ ےن لا تنفس

 کرک اگے نب اج امیہ ق الض اب قات اج تتضح ےس تفس او شو روا
 ےک ےک یو نکو کسر 77 سارا واکس ایسا اھت ےک روا لار

 موش لت تفس وان ںیہ ےتکس م ںئاعد نارو نعحے کس هتل شرف
 یی رپ سونا ذکر یر مادام ال ی مخک
 ےس رت صو کت ام یز ر ےن ےس ای ا یک حبس کی کر عراد عی ماس

 لس هل لیس تیم لات ةر یره ای ا هل کم تین یس ہروس ۔ ہل
 لزن قاز نیست حسا هدنع اش ات زج كام ةمحرلا هللا لحج لا

 نا اھل دنع ا وارو ولا نر ن یی اهمیت راه نمف ورک
 ۵۵ باب برالا پاتک هلرش یراخ ر ةادصت
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 ےس یم ر INN کالب هی ساز اوت و ساس یک یک

 ات رم بز رپ امی تاشو نوک ی قانا سا
 ٹک یخ لو ی مقیم تنش ار ییہ ترد

 دام ترت بم ےک یک ےک ےل رو ویسی ب آف طل روا

 و کج انکی سماع عی تب ترس کپ رش راولو یاو

 و 7۲ تپ تمسرت ی ریپ ؛ ےس 2

 گا E رت فش یریت ء می
 هاو 2 ها کتب دور دھکا عش

 ۱ رز رسم ورم ن اپات ےک پیک كف وا حس لا - ںیقنرر مرر کں ایر وا

 ۱ ۳ کو کل و نارام ےب سطر پ تاتو لپ ےن قبض

 ۲ ۱ ۳ ۷۶ ھے ےوررو اے

 ےروپ پک وکی دا مد کو وک شوم ےس ند یل مت
 ۔ ےئرکا ادا اف یتا تن تک وک تالف ےک اقول تا ارر ےس ل للص ےس ی

 EE تک سس یس ان کمپ 0
 ۱ تورج» یو و یرافغد یرا

 ا ناعس اول ۰ ؛ لو صاع رام رپ ۱

 ۱ بنت عام اوکں واک نین یب تر لہر ور ےس و ۳و

 هه اع سی کن یک رک اصول نون پلو

 ۔ےھ ےس رام شرم مقا ناونع ہنی عشر "سی ۱ 0

 شر گستر ی لام اہل اع ںوی یوم

 هنس تک لات و

 جے یو سر اد
 ےب وزر چ اب روا تر
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 +ے-ےسوس:1- 0 هدر
 لر ور بک نآرت قم ام تیمش بای تاتو

 کار وا اتم لے ےک | ےس سنا 2 هم فرم وز یک ن ایز

 ےئار نگر اکی کل سا لک اضلاو لر ےس ےک یتا ہنی الئ

  یررکل تاق ای اتدصیف بجے چ ۔انہکل یبایک ر ہوالع ےک اک نم
 ہون اب ترام بے اع سا یک پرتو یہا یک

 ہی ام کالم باج پ ےس رجم ایکو ء الو مہکمی ام تسلیم ےےلایتی راب ۱

 ترس 1 را وان مقا اسے ر س

 اےس تا زا س ےک e / ران بس اوو یک اصل او لمع شی

 لوح تیکه سا ۔ افق اح سر انس, اب ےک یخ تعع ند بکش ی

 تاب وز و ے٣ یجب ورم اد رکا ھکں یم ینا ہک اس پاک یاب

 بوز یک و وا لک ام نارووےک شن ہی مر آہ ول شدن وے ےےاج وا

 سخی سا۔ےس ال اہ سس ت اصلا ےک ار رے ںیم لیتے ابد 27

 7 راو ترک سا آت اصلا ےک ہہر مس آہ : 7 لوح قرلخی را

 ارام

 هل سے بج ےل 1 اار ےک کن ا قاو ہجر ایہ ترضح ۱

 ےس ےک 7 سا وت تس اب ر ظن ریپ لوک یھب ت قو ےک باش ےس اسرس

 ۔ ںوہ ما سوکس ا ےس لگ اوت ع اکر دا ںوہ نام

 سس یسکرفر با | یوم ترضحرک( ا اف ن ےہ موم

 ۱ کیک آل ایدی ےس ےن ر ہر اوس ی کف قم نه ٹال ےک ت ہیلو

 سهم نارمشعدرواں ایگ ےزاورر مروا ےس کک ں ول جس مے 1

 هایی زای حس ساس رک اب ور اچ 9 مک نل ار یت بد لوس اب هکر

 ےک ن اد شورش پار لدا ےس قیا اکڑ لاء اش ارم یز ٹاک
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 ت0 ۳۳ اوس یی سود روا
 سین ایلیا 0ت ای ےک ان اوہ ترضع نت

 ی سس رر ق تالل یھ ی تالو تنا اتم طی چرس

 یون یت کدو ا ںی قیا کر اھم ےک پ ا توست ساک
 سل واب ان د ایمر وا لرب ےس ت اعتاد ےک کر ت کب آول ےس ںیہ الا

 واکس ایر بدم, قلعہ ناحا؛ تنا ا۷ ترطف راہ یز اوٹ لان حال

 راک یب ےس راز ن یک سیا ام ےب الحا هر کے تاوضماع سزا وو لع

 ِ ہے اہ اپ ہی بات سی لیا تیرول نت تی نیا

 سج فہ ےہ رر کوش اس یک

 2 ٦ ۔۔ےس لام قیا- ابر - ںردرک کک ےس هد اب

 ۱ وم سویا ا ایف مکر ۔ ےس ںی یک رح
 ٦-0 ۱ ۔ ےس ںام یبا ایایرڈ۔ےس سلم«

 ۲ دلش رپ ےس پاس فوت ےس سک اچ یب شارپ

 + ےس ںوراد تتر ےس ردد لو ےک
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 رک واریت رو ےک ید نچرواوررا یان

 نرخ یو نار کرا ایم کرا لع ت حو ب
 ےن ےک اہ لک اسل سیخ اپ

 كر ےہ
 ھر یگ کیو موم موم سد ج

 ۔ ےس مت ر ےس ورک ہو موم

 رک مال تک شود -

 ےس نک انک 9 در ا کب ےس تو و ہر

 ۔ بر لضفزا تشکر اور برا ےس ۔ چ

 یا موم ےس تر یر در ہوا ےب ر ہک

 ۔ نیز رس هوم اتر چا
 ی ور او لحرب اش هو ۔ مر

 اس

 رات!

 ل اکبر زار وس ار تم نات ی

 ار تک رر آے شر اک بزار فن

 هاف و کی اس تیک کیر / پوست کر ہم

 بار رپ ل نہر لسی مک

 ها

 تل یم اوہ ںیہ
 ۔ ےہ دت 9 ارور کت ا
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  5رب ۔ےر فر ییرم قسم
  ۱ : 5 0907گم تیراتع ار ناب نارا

 تر اے را ر اوسر زو گنا ار جو

 ےس ہا وار ام یش روا کے و 7 ھم ۱

 ر ییا بب ول یم ہدرکس اک چہ 1 کر ت تر
 نب تار لا ا o ۱ ۔م

 ین یم ےن یگ ور

 701-0 ہر

 ۱ ۔ ےہ رش ھا کز ہلا سی کز کل تورج

 ۱  تسوزابروزب تراوسں یا ,۔ و “۵

 ہن شک ےک اخر شجر ۱

 ۔ےاطئ بو ےک فر ست تقاضای می : کم

 ایٹ را کی تا

 سس سر ۱

 ۱ وش لا ۳م ١راذگار لا ےک

 ۱ و Jet ہم اسے سررم شی ٰ

  تساذ بصاص ے یہ تلاع یر تسدر کل توت بٹ ارطا ےس نابز ۔ مر

 بدط کت ی ےیل هراس ار وا ۔ ےس قرضتس ںیم ی اار ای روتر رک ولحم

 5 ی گل قول یک و یئ ےہ

 ET و ایلوا اب ټیک تان 4 ا

 ا : ارد تى رل اسم ص از تم

 ۔ تست واتس ترابعابر كن کل اسوس سرہ ثٹتٹہح تبسم



 ۲ٴ

 ورک یک يکار ںاتصو او

 یرامرل نانمشغصٴاإ کټ 5
 رفت ات یم ون ےس تر رکن واد تاپ یس اود مرار سا چت

 _ ۔ےام اف اطع قزر یر کل ایف ان ےنپا ںیم قو لغو تک س لزا
 ییا لر ید یر ناج مر

 اومد ادا سر ےس ہی رت نح
7 

 یک ہار هکر ی فصالخ 1
 ییا لزم رک

 کد ال عز ور ضرک فسر درعا یسک اب لوسر صعب چ
 ۔ سس لسا یونس راک ر ورپ ےن ا ںیم تروص

 نیب بلور سخوگو ہنی و 89
 رشک ام رب نرس یی رت 1 ۱

 دوتا یب ات یلاور واود ڑ وج تر اع یک لم لک ی حل رز ورک تب سگ مشت

 کی سا و ارم لر فش یار کسب روت تیس است داود کک رت اک
 نا روس بکر کور جن یار عش

 ابر اناج ں اورا ع اتم ی اکا ےس او ارس

 نام ں ایس اص ےس لر ےک ںاوراکک

fجرم مابدد ەنکار ںاریخ چ  
 جرا صا ١ تسلا ج رص ١| تسا جر اتما

 روا ی صلع فف یو ےس قاب یر اشور کن انا رخ ےل ںوریخ رب بش

 ۔ےس یر
 رسم . ھے ۳۵

 ۱ با ای یکن سگی تب راز ۵
 نک بدر ناب روا ےبہر تیر نه ا ¥ دج َ ٦



 ی ی تی اسر دازاتتم نار حقو مسام
 2 ےن تیر راول ۃنا صل ر وط ی لف ےس یو ال ت 7 بس

 ۔ےج دلارو ںیم یو اکر اعرصضاحر ما سج تم ےس 7

 مکمل نم سانلار ۔ قاین کوک یم حج سکوت ارد ۱

 یک ے ینہ حنت وک وک رای زاس بسوج» ےہ ہد ناسنا نیہ “سما

 شر یس سے قس ت ارم رو شوشرو 7721 یی ا یلع ت تصح

 قحا اکو زا ہد لاو ےک پآ روا سقک حیسو بو بسر

 شر هنر ر وا ہدنن اتاق قا٣ت اصلا ت ناب کج ها

 ست سا یکم ی ںیم ہک س ا ےس مر ےک ںوڑکں یا ین
 دیا تارراو ید کناف لاح پحاص لوا و فیکس تو سوک

 لس تاو در وزاد ےک نا ےت رب 7س تارو تمر ی صوص یک یہا "

 وہ e یت وب یر
 ی

 ۱ روا | ام تطحن اردد بطق

 ل 1ة سرد 7س دمر الع یرؤہا ترصح | هرقرم نل ارور نرش ںاہ

 نم سرر کے اختر لا بح اص یکجا تلوم 2۵ ےل ایش روا ےن ال فیل شک سیم
 ےس ت نیر یخ یل سان نوں ورز وں ون را الف رط کل او قو ۱

 2" یز روکا دردی نسور ںی نف ر ونت تک رب شرک

 را سرب "کهن ےس ایفا روس ال ترشح ۰

 کراہمھج ۔ کے فیر شوق قر پآب جر تو: کا “سش لش کر أس

 بیک ایل یر ا ی شرم ام ید پک ۔اھت ند اک



«۹ 

 هه ر کک وف یم بکس ان باہ ار اججڑوکٹ رآ ۱

f>۳ | ظعو مر 2 وے ابھی یر وش ترضع عل لوا  

 اکا کاش مور تر ییا ناسم کز انے با الا - -اب ارش

 لارور بط ںی و رب ص

 هاو گر افر کک ےر ےدر تاسوعا تمرین
 سنت لس ۱

 ہر 7۳ رب اک (ترولا انارو رص فخر لع ترضح ملارلع ٹک تری تعا اس ۱
 لگ اولا تاواع ع سم ےر رر لالہ کب باتو دبئی ات ول
 ساکت لوس خیام اھت بلا هی رک ون تنس بک و و
 ےک نج ےن تفس قش اع ہو ی امام بلا پاب دارو ریست بہن یک
 چ - امن اف ےل لات تک و لع

 يه ند مو ا

 ۔ےت مایق اپ ےک یروہ الت ضحوا ال دیش بج پا

 لدا یروپ ال تضح رل اہ لع ل مه تضح رک 27

 ملحد اتص ےک ٹ تہ رح رود با تفکر غل شل از 07 اوم تص

 ےھت ےک ا ایا کے سو تفاوت سرا العس

 لی لنگ یک ںی ید لاس آم پال میسی م م ٠
 وہ ال سش کیا لا لب سم یظآدروو ےک ب حاصل عرج ا ا الوت ضح

 لر هک تا س لولر یر لا شام او ۱ ۱0 ۱ ۱

 نا رر ےک اک س ہد سا اک ٹی ام ےس فرص سن رک سم

 ہے تنایش کتب تیلور

 حا ید روا روا یخ ران تسو رو ی ۱
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 ات ی دیرش زر درک می

 ۱ ن اوره ریست امررو تساقد

 09 یی لس ےک رومال ت ضح مر

 کوکو فریم ٹوضم یی وم ار ر دانا ںیم ترشح یو ےک ے ار ترضح ۳
 زم 7

 ®, یہ : اتمام تی رک ےن

 و نسلاص که لعرص ال الو ید یس سنا ترضج

 7 ' ےس یش ااداروا کرب ےب یب تیس هوجره ترم -اومصرصتفس

 تن کی رب لکو اےس ھو کے سمر صز بوش اک اساں یہ ےن
 2 ۔ ےس یاو ےل - شیو سو بید آت ابی سرک

 7 کج سارا لو کے سهره

 لات 2-00 ار سا ےل او ےک سا ۔ںیہ ۱1 هجل

 یکم اروا ےس ڑارل ےس یر سانا صان یو

 گے الات قضو کد عر
 ےگ ماش ترشح

 سا 6 72 یرات اش ٹل شیرک تبلت
 ۱ ۔ :ںو رک رع کت اک ےک برکه

 a ناچ کی دعب لاسوس برا لاسوس تیکه
 ۱ * یر

 نایک لب سلام رم سر ور ی مات

 - لو تارو رض اکی قت ہک روچال ترضع

 -7 ته قش ام ےس ن اجو لر تیام ینروہال تضعردا
 بی ےک رونا رج دور یم شرکا یر ید تضعےرڈکے ک
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 بام یت یو اش نیک برکت ادرک تر پر ۱

 ۔اہ اس سنار تک ترضحررا ]لب در اب کابوس سر ار اهن سیم

 زوم تن کارم ت انو کت رخ یر تر دادا اوم 2۸ ۰ 7 ۱

 ۔ ے تع اب اک دص ا ےل سرم تاد یک لا یو رع رواد تح

 مال ا ےس لاتر ناس نا ےت ےس سم الع نیت اض ےک فیلم ورم
 تیاشا لتنسو جوتے وور اروم هیات اا مو ےس ای ناصتفووک ۱

 روصا + ن ار لع نا اوو کس چرا سی تشاررب تیا ل ےک ےس کار وا

 یراجر امہ فالضےکر سای رگ مور رگ کب چ تر سوپ
 ےس اے ںی سکت شاور ےس ۵ ا نوک ئاصم امت مم ساز ایک

 ۱ Lt اپ قشر رہ کرد صا ۵ہ یلص حرم

 نر داوود دپام ی لیس قربا لم مطاع ییا السا بت 7
 ر او ےن ا موسس ان کسا اعو- ےس یوم وضع لہ لس

 ےک ۔ےر سم
 قوق و ےک ہال السا ترنم نما

 جر ايار ا ےس یا تس نکلا ع لایت اڑ الع
 اس مرج م الع اک قوم رس کت وا ار یو ترک

  تطعلا ول" اب تی هاج اکت سالو ت تساي اروا تلا سرور روت لون

 ےس - تابع ید رد یر طخ ناک تانک مال ت ضو دار ان تک
 ها لیس قر اھ بر ترو سفت قو بکر گر اس پارک توت 7
 ۔ ےک يه نر روا بیطح

 رو سا کر لن ازت ات ہدرکک ا ام وم سر یصار ات تشو سارح

 یری تن تو ید مک ای السا ت کسر ہراعمےس ص ارم رک

 - امت تک تر قعر تک اےک
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 ۳ ھ22 ڈا فر ریا تر اوخ
 0 ےس ۱: ےس لوو نامر یوم اد ترضع دارا کری

 هنر ط تام سما جرو اک ددی رضس ر قہ ے کر ایا ٹک
 ےس یی را او مج ےک رش مر فوات ایام ی السان ےک

 مضفو ن نرو امتی لعآے خر عا قل فرص ےس لس ry نس هد

 نون ان کل و کتا اتا ےک تفت فرض نار قرد شام اک نا ۱

 ل الا . ایت روم وقعت لکل اپ قوز رز قالسا من و رد ام ۱

 ۱ مچ روس کمکی ولاد کر وت ےس نانوطک سال سا ۱

olان هرم نا رکی مرز وک یوا ولا ےس ںوناوو ن یاس کک نو مات شما  

 پرایک ن اا ٦ یگ اچ وہ تم ر ےک رار لات امام هد رکے ےس اچ

 ۱ CE مان ارق ۔ ۔ںمرظوفحٹت تاغا ےہ رم

 بشم ےس یر اں م نیا تسد یک یش اع ب باح اط مروا یکی را

 زا تامتمورد تیام ورم ر العرا مر ازم کس ارم ا کرد کب الس کسی

 تن اوول بوت ٹیم فر بح ۴ ےہ ہر گفگل ناش ےس

 ۱ کش سکین روبه ا ایر ےل راه ےیل تی

 6 ار ےل رم ع اک ایک5 ٹا فضا یہ چا یے آے تقوم نا ےل بآ

 2 ای قال ت7 ست عا و سرو س ا لر ںی کم کت تیس سقم

 رہ ےس خا کپ آں یم نیک ندیم ل تن اچو لد ناسا ام

 ٹی ل۳ تعهد کے سنا ےس ںوسیرب فر < رہ ایت رت اک یبقحش

 سا ےہ صف ترا یر ںوہ | درک ل اطہر حل اک اجرت یلص روا صالغا

 کیپ ما سبح املعرصا ات روس ته تیبا کت دایکی روا یف جور

 اکو ال نزد ا يک افتار لصضوسا بل ےک تعاشر نچ ےک لفعل با با ۔ ےس
 ایا ایف یز اج کز آس یے تراوح طس - او که اٹعڑ نفت ار لع



 قد

 بس 1 ارش قلع ےک ور شرم العر تد بم ےن مرا لع ییروہال تص

 تار یک ایر اچ کپ اوت أس ر فی شرم ام ارو ج ات یس ت رمح یا
 ےک اب اپ کپ آہ ی ےس بسوب تقر ےک رک یگ ایکس ایک-ب الاتوک

 ۔ ےک موس ل ایت کوکر العود اچ ےک کت تراراےے واہ س اپ

 سیکلت ابو بذ کک ولت ضح
 ہم الہی باک طعارب تاس نیلسوتمو بام | مقلع اک غیر و مال ترضح

 آب شل ی قل اک ینو کک گل قیس اشد سا
 ۔ گر مز انا ع ل ونعم کت اک مد فوق کس تضحوک

 شزا یک طوطخ ی شل رک و ٦ تاز یزعلا سست یروہال روس ترشح

 ںولج ف لتقلدا ےرہ ان ترج یکی ناب سبا م لیل ےک ف اےک

 تک ار زن اس کس 3 ولد روا ریل ج کرو ہال f ر

 تم ین ما کر وجال ےس نس برس ان یاب سا تشکح کف “ےک

 پکی دیس مان ود ںیم لع ایم السالم لعن یکن رس یبا.
 تک ےن یر اش سیم ضم ززا کت قد ےیسا

 ماع نداد اکرم یت نک وه ع سرد ےکر یت نا

 ق حرم سا تایر ےک نم تر ےک لاش ندا الخ نار گم یس رک
 کا بد ےس الع رش ےس ؛ سم حی ارم رش یک اہم تسر و وح ےک ہانگ
 ےک ل ونرش اب ےک نیر فا ےس سم ںوبرقروا ںوہصآ ںیہ رنک

 مار نا تو ار ار. سرو ےہ سی کک ایکن ان فط ہهعرک س یف اص نھ
 لص امتی تانے توب حر ےس ل وع یارو تسر یک

 رہ ےہ ںی تسرف کت لتحل او ےل آے بک یہ مہ با ئی ےس کس
 : ںی ترک سد ما لول بیک
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 ( ناچ کمر نازرط علض بحاصر بک یاعیولوم - ا
 ناشر ارا بحاصش اص یولوم ۔

 ےک ماتتساخفا» رایآل الع۔ بحاص قا ارگ یولوہ ۔ ۷

 ۱ تیر ناک یواوس ۔ ہ

 وف نیر لاس بح اص تملک یولوم ۔ پب
 ٦گ ار بیل لض لع ضب

 5 ارت عرف ع ادا اعرلو بح اصئلادبعی ولوم ۔٭

 مع شضیشرامز ناز جب: ںیکو ٹر وی ارا
 دے سول

 ۱ اباد نارپاز مث« بحاصر خراب یدلوم م
 الر وشر تاکی ابدع گاور کم اکر لصر اس ےہ ا ے3
 میضتل حر تهی ما ےک “نیملا ما نر ۶۱ 9 اشا داروو و

 یراج نور تق ےک نذر کاک ےن ا امر رس روس ےن نم اصل

 حس ات یل ںیہن یب ےس سا ےہ اب ماکو نیل رخ نشر ورک

 g2 مالا ور لور غ نومو راسا ےک تدسوب کرل نما

 ےس الرو ا ان ترشی سم کدر "اداوم هیر وردا کر ایم ی۔ قې درک

 ۱ یوسف سا لاین ار و ںیم نور غم ات ان کرل صاع اور
 ٣ک سس امت اناج امر ےس قوت 2 ںیم سراسر و | ںولمء  ںوغ اس

 دارا و ورتس تف بط کس سا عر سفر امام امری ماع تتلو شا

 جالب رت ات لو رب زوم نم یس کک یم کیپ جی سر سدیم
 ۱ ا نیلم ا "زمر تفت حر لن

 تم 7 روتگ ہت رم و را رو ب برع یدوحسم

 ` (dws ۶ باب ورم بلا بیج ظذ اح الوم ر
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 ؛صسدرر - ژوموکسا شب /۔ فلک توک

 . ی رولا ۔٣٢ رم رسول سج (ص عر حت یر ایج ۱

 ۔ نت. کراپ نش ٹیباو متر 0۸-در
 رور یت ےکں در ابتکار, کک کپ - « نانو طقتس

 ۱ ۱ ا ا ۱ - ل# تد سن

 رہاس وما بیل نو اجرک زف کی روال تر در اس"
 لو اضف یئولم یکه ر ومرت وار فک سل اس سمت انا ےس ۶۱9 ق ۸ 1

 ادا لر ف مکن آق سد کے سم او اب ٠یو ہنر چ سر عقب
 اڑ اسباب کو اے ال یل شرم یم ابا بسر لک

 یاس u تک مور را نورد ےک نا - ےہ راو سرور ھم ےس اسے

 با ےس حر طس روا ےے ترس ترا اتو ا eS کام
 ام سرون اوراو بولت کک رسا نابلس اسکیت تالو ےک

 سلام ساو قلص ن لاَ الم الع یری با هرکه و

 ےک تح ایک کام مرض ےن سیم کے ےس تر خیر وال ید رب بات

 7 رد درول ودر ا ے لار لع یک روم ال تير اتم شناور

 ۱ 4ب لوخش
 ےس تاالع یصوصت کت امافنم نا ںیم ةن ےک اینو ہہم: پاش لاو

 ھو ییکب ار وا لوم سر 7 ل ارم کس بال اج ۔ سری ر اش

 ام



 وو

 ۱ ای 2 ی ترین مت اا اوسر واو ب طخ
 و ھ5 ےجو سس تط کن اروا

 ۱ < بو د یب نآرق سد پیک ' ۱

 ۹ ےس یراج ےس بلر رو

 و حج رب حج < تقوا سو. س

 گیرد ۱ سم سطر لو م

 < یر قتکایسواروا ترا د آی ن ضاع ۔۵

 و سنگر قلات قل سکرو ها ز نرضاف +

 یک کت صد

 بی ٠

 : ۱ سنا ضیا واش شش یر نا

 0 3تا یخ دت - این سرا ی ملقب ا یلصک

 یر ۱ ۱ ۔ مال

e 7ا... رخ ستار  

 زا من ارس وکار گول ببح- درام ننه دبی

 - نا س تنمح زنا سے مس ور
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 مرر اکی ر وہا ترض

 ںیہ کت تیام نیپ
 - املا اط سارو راد اما وہ ترشح اش .

 ےس رک ےک وہ ل متن تلاصرر عز جر الا ےک ت توت لاجر لالی

 ۔ےت لا حل کن ا یول تضح ء ےھت

 ےک روم ا تح ائ لوم ی الار لرب یونس روی دس اما الو م

 نسخ کت شیو کیا هم ښت تو کھ ےس الا

 نوع کادو ابو تراش او رک سا بچن کک ات قا

 َ تسر یک ںیم ٹا ےک ن ار اواوس ےم ید

 (یکفد گرام ای سس مار امر اولا وکیوم ۔ م
 ها خایب اذا - اوہرراو سناش ین + مت کس ورک ا تحح

 وب ےک ظا نا بجر وې سلجو بو تش ولم وقوم

 (۔ے ان ” اج نرس ترامس ین یر اک ۶۱ سم گو وو سایت

 ا رکن از اب ست ین ترم بیک قوا ی الوم یا

 ےک العا: تس عم ریو یلمل کوت: حوا ل لوغتت شوره

 ۔ تام ارگ کت کب حا ص را و : یاس سی ایک

 ان ال یمتوضحنامز بطق یو تو EY ۔م
 سام ےک ید تفت لارا س ایت دی حر یلعدما
 ےس کری تپ ا بی وہ سن ترش قوس نار کوم لو

 نرو رار یس ی راس ےہ کا ر بیوه ےس ال تلر رب



A 

de۔ااج مج ںاساکد ون لع ونکی  
 ؟تتسلها ماج كيا  بحاص یو انت سال ہک ی فتح ۵

 ہر اح رط یش سرور ےس رش ایم وسیع ےل
 سے یس نی تلخ اتو ی ا ال بت اس

 ناسا ا ےہ شک صو یل ابا ںیم یٹام اسو رسی ماش
 ۱ تا ا ای اکے ند یس ےک نیو کروا سا

 رہا لع صا ,رہترضح ی اتخلص راج ےس نرتب

 لر ںیم ںورامہ ےک تط لںوراج۔ ایر قا ےک بم ت ےس اےک

 کا تخ لوت و ےنرماک ر یک ای یت ی روا ابر ی ت او ام ٹال

 لک ےس لوت اط کت امر روا لش ت0 ا ب ایی ر دارو الر لاوس

 ۱ تی ہار( ایلواروا تس ایم ۲ صاع یو کںی ز کرم کک اور

 ے ہا سک

 لسا یعز کام صحت بحاصرو مل امالا -.ب
 سی« نیم نت فا | ل تاز لار زی الع لع | آلو ہم سفت 4

 کک( نآرق توعد کے آہ ےک اس مو قاو کا ےک ہا

 لم لوظ ںیم بک. یر کمپ بک تم کپ ارو ارا

 - تگ حم بلاتر ور نار کک تس سس تبرر وا ری یم قت

 ٰ نیک ںیم تس ب 7 کر یلعو لک قالغا لئ تن
 سم اور یم تک شو

 رون ا ا و تلم تبع بح اصرار ازد ۔
 د کیا گیت ایز ےس تروض بکش

 3 سو ےس نمو ۔ےتج سرکه ایف ام

 ےس اتورلا دہ همت لد ےک ا ےس اس ام ےج وو



۵ 

 ۔ سوم ثوحبی زلم ےک تربت کل ضا ق الخ ادوا تاتا گه اتع
 روا ٹپ تبز ڈول اکر سرر لع نا صر وضح تراش اک ام
 ن اشرب صاف تدنص یل ہی یوالی یمن ےن یخ نر انب جیت
 ٠ ے 1 مکر ےل لع الو م جگر لر تروا تظلغرم 3

 ۱ من اوم لار ام ت یورپ اک ت قف وا لت ویلا یخ تا اراک نا

 سا ہور لمس اندو تح ر بحاصیاصروللع -م
 یکن ارو ا مد وک اشر ایچ لوم نشر رانی لوم
 ےک ں ویل امعادپ کے رب الم السا ود سرکه مر ٹیکس یر رپ ینا
 “سر فل تیس از ٹا امزلوم۔ ساک مگ امی نس ہں ورن
 لاج یں یا: لالج اک ب اطقا سم نا یی سا ۔ شرک
 - امت اش جام کلو سر ناس اش ظر دا

 تعا پک لع عصا ارالوم . ورکر 1 شوش امآ -۵

 راع ےس سس ساک و ظنرو 7 رج قسحل ا کا ےک رر ےک

 ید هاش لس ےک ں ج نن کر یو صقر ےس لاش تفلادہ

 یک سج شن ا ےک یش لس م اشر وار ا سین کس یھ ےک

 یو تو سومی ےس نسورار تس ہم م ےک ا۵ « سام

 یوتھ اتمام ورم لرم ی تسحر سا قاین
 E ۰ 1 8 تب مت یس NSN االوروا

 ۱ لر سس ںونیشلاپ شناس مت کارا اچ ن او سیم

fگروہ ال یہ لس تان ہرادا تصل یب ی احا ب الہ  

 هرج لو مچ ط سونم ر قد ایم “تادهاشم دنحو تارث ات دنجس
 لم میر یوم اعر سردار نیت ز سس نور هزار یم

 ی لر لو ساید سگ لکت اص ؛ لقب لیون سا



af 

 وفا توزع زوز ےس تسير اچ بلل نرم

 ۰ شل اصخ هغ« یک زا کک کیم لم رت س کفر تس ےس
 ےس نیرصاعم اڑ اون ایل کسب لعل یم بلاتے کن نار ض سیم قالغا جام

 خلصر ت عیب عطار تست سن لات وز

 لسع, نکس ن آق ر نعل | لیلج لب رم یر ازا یر کر دیت

 _ وطتنا ع سم تم لر« ںی ف: پآل اشیا فیس
 ات سی ررپ ںیم نی غرض او رر ںی تول

 "ی قر ماں قو لادتعا ریپ ےک ی با ر و حمل ربا

 ۱ ارگ 0 دلم ما ےس اکر ہر عوز او لر

 مچ ي رز له تا درفت کرم مرور

 ار قو لک
 ورس اسا اراک ےس خم ےم ہر موس ناتسکا

 یس لس قفس سا ورا قل ار طروط یاس ریه کس ادرک ٰ

 راز رنک ئا سم ےک ا یمن سر هرچی رت ک ۱

 دعوے ں وما کک لو 71 شرع سرا برد ےک س اردا لو ہا وک ٹال ۱

 تہ سس دو ام کف رس ٹل کوک ایکس یار

 تفو کر مو کس رادیو نم

 ا و اد دد باور یک مام ت“

 س رپ اروم یراه (صہگخ ۱ هر

 یل عصا( ۔1 ؛ ہر دشس 2 ق ادا كیا قلعت کری ےس

 روا ور از تی تاقا عتی سا ےک یارو ادریس ام لوس وا هرم

 ابا ۔ ےن ےہ کل اتنا یکے سود کارش وتوو ۱

 یک ںی قد سیا ےل اے ورم عد مکا الو م تیر ضحح رب فاد سک



۵۳ 

 روا - ۔ ےس ار نامہ تاب تروا تا تھکے ا اتم ےک وت شک

 ےس تالاس نیت صر تم سور قر کا اتم افق یب ےس یھی کت یل کوک
 می اصتعل مس ںیم ےہ | اچوہ هم کم ںیہ ما ا هوم راهور

HEI,ر طرقا ےس ارو تر مح کر وط سمت برا تا روا  

 یتا ی تحال ےک
 اب ۱ یز ازل وار فر اب ترس ےس سا

 ےرر کرب روش ت شاک حرص لع صا الو ےن ںیم ! بحاصر شر ا

 اس پا ٹو یٹراوا کپ ںیہ ۱

 زا یک کب آو هوم روی تعتکس نما شم رم به

 3 ےک ہوس سا ےس رو ایج ای وم لحد شم سی لی یس پا سا
 سا کش تم یکم ںویدرک علما لب کاج سم باو یوکے ک
 توصلت س: تلال ی نم یی ین ورز ںوڈود ناےس
 ۔ ےس حس مزا تک اج یت ایلعْنروا تنقخاوم ی م

 زان کس یدیع م کر لااقل ےس تسادر صاوم ( لوس

 روا تک نا۔ ت تصر راپ ںیم لڑا مص ےس فود

 اھ کر واب ےک ازور ترار ا 1 سم ےے FASS رنز لرو ی لع

 ربط نان وک که درگ ڈا سد یہ ےک ار سی امد

 ۔ یک گن ںیہ

 سا عجرا مل ر ىطف نم يرق له قبلا عحراخ
 رحل یه ی اّغساَحر صا لیلا بلقم نستڑک ٰ

 7 ےہ لا ٢ رے ظن ڈارو یل کد کر جج کک که داد

 یر سب ساب ےس د یگ آیو ز اب ہد وو که رم یہپ

 سم هر ج در 2



 دا

 یدو “رش قشساع كیا د بح اص رخسار سی - /
 میت زر فرا وک ران: سا. ےہ یب ا یر تان ےس ےس السا لا

 - ےل اقا ےس افراد سا یر ومال لعص | | للو تص

 توضح * یو لو سرش عر پک اب بہطح - ۲
 0 ترش هک سرک کر لکاوا ےک )9 ۳ + حصا یر یا

 نر / ردع“ نا مول ر لار لع یو ا ات ترص ںیم تم یک

 7 مر تر ا SS ںی املا و ورکر واب س ازم عن کے کی ےس

 لب ہا وتن تروا مکے ست ےہ یر ہت تشہادرب تقاطوکلع

 ھر ںی را تر وو ںیم گز ےرمود کا اب را ارت تر و

 رپ تہ الا کم ی ویک کم ںیم کر نا
 دتر نم ضار نس منا < لکه کز ارو نحط ناب ز ںوی
 3 اپ 2 ےس یاری طرت سا ایہ ےک ت بح مس

 ْ نزن ترعب سر رک یو ام ترحم : مہ ےگ سا نر

 یر وما تر ن ںیم ںارجر وا کج فاعم ارد کن طخیساےسرس
 ھما رخ ۔ كداذ لع هل دملا ب فرناز

 سو ضلع طلعا روا ءاز ا نسح, نیا زْتأاس نع 7

 مدر سر یے تر ضحوا ای اکر وک رح ںیم ڈیل هو دارم

 - هم وم شو ےس ور وا | امل ےل

 گیس زیاد رقیب ےل : معق اه اک تص
 یرازد بری ھو فقاو ہی ہے بح رلاو ےے م ےک I وس

 زو اردا ا اض اعد ےن رضع ایک ہک نعاس ےک رح ےس

 روف ہع م حّ حْلوِإ یاسیع وت ےک هاشم یا لٹ دد نقب ار
 ین ساس دیک ک لکئاس تیا اظ اظ ککے ام ےک



۵۵ 

 روا آسا ا اس عریض ند سرت ےک ےس رال ا کک
 یک کل ںی تع یک تب عا يا ادا تم

 رر رک وک ولے سا فتح

 اعر گل رب تلاع یا تر سا ےراس ھر اا یا ام

 ۳ ےس یوا روا ا

 لب ےگ لالو 2 ٣ ںوہک وع یک ین ٰ

 سن ۲ کن اسکے تس اتوم موس رب نی ںی کا
 اونو وعلا آر یاس ۳

 رج, تی و مار ی نکل و کیک ب < اتان دنج»

 و و تا نو سر ترش

 7 درت یل ی تابوا تع اشار رشت رم نر 5: ل القسا و تا

 تال را ںی مک یک بلا دس س ا وم یکے ین
 ناور ما آ تیمی دبی کت قو سا کم اک

 مرر یل یم تمرع اھم ۸ تعور ر تیب اعر ل واو برا لام اروا

 تار تشک حرص اول ان ےہ یر۲ا فاصننا صا, ترس

 اتش کم ں تعا یکی دازآ یک حت1 لن بلد یک کی

 اتنا زا تین وکی کی تا یوق زا زی
 - ےک اکی وہ کو سارکل رنز عو صحو عوشحت

 ریل اب" قرمز

 کم یر 7۲

 رضا ام اب توبات اس ات آب یک توا: اص ست 1

 ۔ےت یر امی اےس یس ی هه بل ہے 0
 سرت مع ر را ا صقر ےک اےس سج بیس یم کی



 "هاب

 دار سجے ا ا ےک لوا ےس ےر ےن ۱

 ۳ الو تسنسوو کو کا تم بایت هو, که اور

 ںیککہ سا ےس نیم نیو کک ناک تر ےس ال ںیم

 ۔ ےنماطم راز ۱

 نا, تگ شراب ںی تب صو اسیر

 لای کلر کس مایا راضتوک اسم ےس انکی توبہ ےک
 س ارال انا کری کیش سک کل کد کہ امت ی ازو
 ضرب اےک ہجر وف سک یس حب کیک ناری بیس

 ۱ طفو یر ککس حب یراع ولا کل ےک ضم
 ےک ۔ یو ےک ر ارقا اک ندیم بیات ےک و

 .: قدم یمرج اب لک ب دج ظفاح _ سا توش
 غف ان سرا اصس یه سلم نر سرر فد کا ےک تصح

 شاو هه بالینی ن ایہ با کر کر صور تلا سیب ۱

 ناشا یہ نانا س یوم نا. س ےن وہم ےک ےک کرو درود سا (روا

 ۱ سس[ سا تل را یل سن

 کوک نوک سوم بس مز ی ےک ۱

 جون برج ںی نرم اےک اروح بکش عن ںی

 بھ او کپ آے نوت شه کک ول ے او حج سیم مع شام سکا و کس

 باور کپ ےن نوت کپ هو كساو بس اچ ںی روا ںی نور ےس

 کیس ا جسے لس حل یل اے

 ۱ ول ںیم ء ایک سص حج ےس ےک تعا مر سر رس باک تر

 میا س ںی ال وم ںی“ ں وم ےک تط و نفور باشن

 اه "هل اھ لا وا راس



 ٤ا۵

 - روس لم لسور طسا, رم بحاص نیم نغاح ۔۵
 یز تود یک اصن دمی ںیہ ل حقد تاک ر اریلع یر ومال تر
 ےک تیومم ےک ارس | قشر کاو ےک ےسرآں یاو باپ بحر یک

 یس ےک ی راو کس ا تضحج کش مووی تراز کپ آیدی
 -گا ایا یک ے ےل او یاب ےک ےہ تیک ی شوک یاب 5

 تیک بیان تقوا ب آ۔ ےک راس کل سج نا ار و ںی
 : 29 ےب ٹول مس اوز وا یبا مو ےس

 ار ان سبقت رج را سیا م ات کی ہی سا ۔: یا اک اھت
 یک تموم ۴ روکا ہی ےک اعر £1 تصح ام اکو نی

 ںواو یا امت یم یونی بس القفا دی ہک اوہ رای ناف ےس فر .
 یک اوم لورد ورم سم! تی د عج ایت اعم توم سام یک
 سہ ےس عر یم تصح سورتت سام ںی فرش کک یا تم کو

 ے حق اولا یف یک ور اوروکل ولاد تیوم ےس ار

 الا زا تررف ترس ارہءاےہاوا

 وار ر ست اررگڑا مصر

 یار ت یکی سام وم کت امارک۔ ےس قطع دانت قتل عاف ۔ تسرد
 ےس ما ورق لکت رم اکر ایما قلم کت ام - بستر

 امر . ے تا لک لس یت یارو کیل عف اک ق ر وتو ناک حس

 اکے اب اکیس ں سر تر یر ہللدا نک ی گییمرذا تیم
 0 ۔ اھ کس لس کان
 رب تایل ابقار ما - برج فساد ی یورپ ۹

 ترضح یر رد یر سم لری نر سا حق او ہہوا لک ق رپ ایم
 هس مک صا ال



 ۵ا۸

 ل شسراو مس و

 وب لاج رو ریت ھا ۱

 5 ٤ ایت تر توس لرد رک سس

 او جان اتص کا کی بن ات یکی م ترضح در
 تم خب زر قانع بس ال ۹ اسد ںیم یت دز

 ساتقر نر کرو لاب ہو ےک شار اہل اتم یک

 بتول کت الی طعت هدر داور اج سیم
 او ارل ںی کش یو ا کلم الو سر قا تصحو( ی اجر نولو
 ا ۔ تس اجوہ بما مو( ےس “

 نر جکڑ لسابزوم- در اض سم سرد ٹتاووا ضیا

 ایام ےک د لار ےس یس ری ماد لعرص ارج « ےس وع و سس

 یگ ںیم تال ا کس خیر رب ےس جو یں یوم ےک کش لک ترس
 ےک مے اند م ورد اےس 1 ا لک سای الو حس ۳۳ وج

 ےس تام کت سار 2 سل وزوج ےس اناج بچ وت ج کپ بر عفرذ

 2 بیای کرم ترس اچ 2
 ۔نہ توک وم لام ام كن اکر رس شپ یکی کے اچ روم ت اوت

 لع ا میر یر ی نششش اا ا وگت یضح <
 ک زارا یلص تاک ادب توس 23 یر ی نیت روس ںیم

 مک ات بطق ترضحے سر الم نارود۔ارہ اع سی تعرض
 ل ا ورشا نا ناز ضاسر و ررل 2 یاب : سراب ےک یہ تب

 ےک جج چپ ات کر مر
 ۔اھتل الی کا ل بسم. تر تیم تا کی تیر ےس

۳ 
 ے



 ھ۹

 ۱ بمان ارزی ۸

 - نشراک مج اتے ہد س اےک جا یس ل -
 ےس درام یس مے ںیرددےکں یکم تراز

 رو ان ردا یم مم ورا نر ںی

 تری سو لقلت بس نا۔ ںیہ ےب جسد یک تر یف
 ۱ مس لر ےس ییومال الو ۱

 ۔ء ین لواری ان ار ال روس رج -و
 کت قو رو تح تکاب با ال تاب ےک ك

 ر تاییصخت کا ےن لم ات عر ار وار با سقف کئ ترس
 ذوب رم
 فرق | ے رب تیر اول هم ےک نو ریلا۔ شکر اد ورک

 ياد ک تار یی ۱

 "تر تاس ب تل کا ید لال اطلاق - ۳
 ۱ ےک ا رکی اد ناخ ےس قضم راز ےس ںوامگں ودا پآ ۱

 ےس رک سر ها بس < تحول کس اسیر ا قالخا حرص ٰ
 ےگ تط نمر هشح و ته یر نینمقلاب - ےہ ارم

 ريال سام ے تر ات یطق عم نای دوا سام

 ب ناک رپ توا ج اہک چ ار ۔لع اہل ۔ اھت ص اخ تم 9
 ےس تاب نک یو نو ےل هل ےک الخ یس بولتی نر س

 رکا ار - امہ اوہ ا اہ ضح او سام

 لو لک بر ار اونا ےک تر یی آه سم . تیر و

 لن رس کروا ںوہ تورص ں د ذج لوس ےک تیمم
 نرتب گن ہر اک از رک س کل اقرا
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 IT ںی زون وسا راشو لب ےہ رک ےہ ۹

 شوت تفرض نر اکر ضن کی دار رف تام لو کک

 را ع ت که رد رم انا ی بسا ہت سس امتی

 م0 تم تہ ایکس مساو تم ینا ہک

 ےہ - ۔ ے ارز ںازرا فی اج

 وب نام ۷۶ اس نامر

 رض هینجا صحرو
 ۱ 5 e ہا ااغ کا ۔

 ۱ تا یک پا بات میز کد کت ںیہ 5

 گرما ترم 7 رت بیل تنم فو ےک کد مدح و حی کک
 مو - یی ےس رہ ےک وا ور تاسف و لعاب روح
 وکی تا سی ی اس کس اراعا لمص ضح ےن کبک
 ٹشابوروااخا هک سلم ےک راک کس وب یک

 ۱ رونصو ا: ےسنر تقامصودگا ےل ڑوکں یم قر فہد عی لوس اک 2

 ر ات تط کرم رگ ارلع یروہا ۷ جد لعل صر فا

 علایم مک ۔ ےس نح ں و ہت کرک کا را

rاودوی بسشیذن اصلی نس ا جرار اعر نح  
 ارنظ ےل نرو برا نمک ای ےس قوشل اد ن اصا لا

 را ورا ہد ایز نک د ےس سا. ںیہ ترک برد ام پک ۱

  هورر شبی ار یک دا یی ا کد نر دستو سا وص
 "ی بح اصل صا لری ورم بل اسلا هم تک ۱



or) 

 5 ٹناو نایت

 یل تضصزو,*مم ترشح ۔

 لاو ر اک ر رپ ےک ام یار ےک

 7 تب موم ںیم تبحا ۳ ارام یک قر نی بص اض مات نیرو ولا ےن سم

 ترضح نوش INE ۲ ناتا نک

 نا۔ 08172 اعلا جر صر ار بسم اص حرم برا

 تار بب حاص اش تر ۔ یگ تہز ام سس هکر هک ےک

 ت نصف بحاص را بار ااو کتا رر اےس تشنہ
 خ اے صو ۳ -نملا اشور ور تف کن ا سم کت ر اتکا وکی رول ےس ۱

 ت اج اوس ےک یوم ال تح سکا اک ازم وک بح میر اسم لو

 1 ااہضن ا 2 مملو لرد رددت س پ بسا ارت ںوہ راز یک تان ا ب کد

 _ حس ا ام کب کل اشوک ج

 ور جزع ارح ارق نم تضر بکر اجر وعالادےیسس ٠
 الس ٹول ترس توت علل ا کس بو گز یی ودر

 ای س میلا دجال ترضحں یم سار ایکس مت یم ین یب سیم

 ملاولا ار تس E انس وا 7 تر ج رومال ال ٤ 27 ےک 3اک

 سر ام اطا ےل سوت + بیر ےک سزادرد کم ہہ جا ےب

 تس قولو و سم طے وز ترضح یک ےگ نو سج ترش تر 4

 بنا ردم با۔ لو س ولعلا اتری رم الوم ؛ںیھن ںیہن ایف

 جت یک رم تاون روم تر ضح ےل اعلام تسد ہک( ار ۲
 چپ س ا کس ےک اک بت وی روس ےک سارا الاد بسی



arr 

 س ا ماچ ا ی تي ںی 3
 . قلعم از ںیہ کم اکی روہالا لوہے مہ یف لم تح سمٹ ولو رگ

 ےس ےن اسکات لو ےگ ےس زا اد امتی سا آن ا ام

 یت ایا و بسا رک چرا ہم العین دم ترشح تی ہی

 ہیکل وا اتار بے هنر تنور نر رپ و ترضخ تک اک

 نا یخ کس وید ارس و ناب شا ےک ا رم

 ےیل اشراق تک ۳م با نیم آی ۷ا پس

 ۱ بس سلم کما و دی لا عایع انا ثب

 ۱ جت قراد تجارب چرا گرا علم ترک لا قلص بح ہا

lsارو ی رومال تر تر صو ارشا ل ںیم سم اھر نیر یروہا ترفح  

 EY تروا ای ی د تح

 ۱ و م سا ا یی ںیہن بو شم شير

 ۱ ۔ےت یسراو ےک ےک تمشول را

 ۱ هی دوو عمو کسر را ۱ ۱

 0 ےک ا اب افت رام یس سار ترضح وج سارا یل دنم سارے ؛ ےس اج ۱

 تم فتنه چسب زر تر
 دی وب دوو وت ےر رت ھے ہک رکھ مم

 ےہ r ۰ ۱ 7 7 ا تہب دی ٰ

 2 ٦ ۹ کپ ۰ 19 5 تر 7 ن جر .

r 9 ۱ ,تو 8 /  O 

 1 ۶ھ رگ را

 و دن اط ری
 ۱ 1 ۳ مم ۱

r ۱ ۳ ۱ a 

5 / ۱ 

 ۱ تمل َ پو ES 2 ےرریقاو سا
 اور کب ںی لام نانا ات 2 و ترعیکن جت ا ع
 اش ےہ اےس ا رددت سا تہ کر اک



arr 
 ر ریپ ایکےےئاد

 ورا تہی ر ۱ هم و وا ور

 ۱ ھڑ هرکس روم كرش زنیم اس لاح بام لر بیم

eسر ترضح۔ ےک ےک  (rfتر 7ل رر ےس وا شواو لص  

 تحت ع ےک ی وبر دحوکر ںیم باخ ایا فوت ےس مرض ای ےک

 نایک و یش اع رم ںیم اہل - ۔ےسہ قوم تر انی راں

 لوح ا هی کتب سلب سما اک

 ۱ نرلا یکتا قنا ےک

 تیم[ بمان دیش رخ رنک پرو 5

 ی ط ےس لسا و کہ مانور ےک یک ید یی یر حج کرامو سض

 2 ےک یم ںیم اکی رکن 1 رسا یر ومال لعرھتا الو "

 ناری ن ار لر ںولس یک رپ ںیہن ںیم لوٹ سی
 Cet مس ںی ےک تر یک ےس

ASAI 

 "لگ ا سز ابر ابرو رار ےک لن الم ا۴

 ےس اکے ری ےتت ےتامرڈ ںیم باور ازم سنسور رت

 ۱ مس نوم یاد یک سيب

 اطلس و رک ؛ ےس اتر سے نار
 ,DANE هس يوزن کک ساک



Spe 

 تایم امر ر ترضح ےک لا و

 اپ کرک سبی مرد "وہ ترشح ۱

 ایک اس کر لرم ےک ون و جرم ناح ےس ے ,O رک

 نھ تور اهم تست تا تر یس و یس سم ےک ہم لر وز و

 بس انس بن ا ےس نر سالار مودم کشی رصاص یک خر

 ےن ہار لع نوروزت لکه ںیہ - ےس ام اا نگر ںی تا تک

 ہک انار نیم لصاح تر ایس و بلا ط سکس مم نژرق ےے نا

 یکے تسافر بوو املی ان کے اھت وارو ا کہ رسا ےس ۃحایعارم

 6 نااراک رم کر سیم رم جر عو اتلرالجر وس ا ںیم تای

 ےرٹج ےس سزا ہو لعروا سا ۵ار رہتا سم سیر یک ےن ےک ان لا ےس

 یب ےس نارحفر ںیم الو امر شری ڈا لا اع اکا ام

 ری ےک ا ارش ء ےس تو قوم کم 71 ایم ترم روا ےترکس یئاعد

 تایر قد ی شرب یہ دادا نامدا کا ےہ صح ادع نامہ ام ست
 ۱ ۱ ۔ل تر هدر یھب

 ۴ لند اب قرتں وزازور کیتی ام لصار ۱

 ارشد اشر قلم رم سس پا اروح ے اھتر لا - ترا

 مم غل اس یک ۔۷ وس إ بار نع نم تری رخال ورک

 عاباحوا ناودا نج تمہ ےئ يلور ًاتیقل گرم ربو لضفا مر ایر ےس

 ملت اعر گور وری یدک ا سٹ ینو ہے تس تنور اون تاس

 ےس ام ار و تام تا ٹو یز ب ےہ جت کرلے

 اول ام تکی قیا خم نانا ہل ےس ںیم نوح روس ۔ںیہ
 بي چه E ةا



۵۲۵ 

 ( حس ےہ کن ا نانو اه ےہ

 ےس ور ککے حج ساکت سامر

 ۳ مضر ےک ےک موہ لامعاریو کین قتل ںی قضات

 ابو ےک رک تہ وب نال اپ تازا ےنریرو اے ا

 لا ں ہہ بسم فن روک لا تبرامع ما ایکس ہلکا
 ےب و کرب لی امرت نشو رک

 اتر صا یی یس عا شا ںیم ےک 7 رپ نشر تقو ی یہ ےک
 هات ۱ شکن کما ۳ 1 - حس

 سلاح نم و هک سنت مدل امی رب ےس و را ںیم لر مورو ۱

 هک رها ضع( ي £ (رسصح و ره لا دنع ید

 ۔ کروا ہدایڑروارتم سان ےک ےل ارس ےگ مکے گ آے ٹن او

 یاس پنج لا لس جر لإ کو
 ا باد مسی لم برج جس

J) 



Ar 

 ` یا اورو رم

 ا و تم رر ےن ےھت شا ا

 ریل ہیک قی ساس اتم دووہ اسکے کرا ص ات کر وچ رب یی رس

 رنز ی کل ا ا FRE ما کرس ولع
 تان پنل يتسن وم یی ملت و ام یک

 ده تر و ی ات یرالهر وا یاس یس ںیم لو 20

 فال اک او ےک ید ہے ار نیلم 4 وشف ا ییق

 ۱ لی تیک ترک تل ناز. سین يک دام سر ےس

 یئ اعد یک ےک تیار کت رک اب 000 کیر رسا

 ۱ ید وقاد لیزر گم لات یک سست ی روہالٹضح
 د کهزاد دراو کن دیر ول ملا کت ۔ےےہ پا لاین اس

 اد بینا
 وا کورش نک سس هد ات ےک ترش ت7

 ںیہ شش لات یکن لود یل کپ اغ نیلا
 کر ضکق کیک گل مان ء ا سی بعنوان وفا نخ

 ےک لیگی هوس سا اج امور لم نم تاقو بسم

 ` پف لاب ےک کر اد نور ضم ان ایان آس نر سرد ےن ےل
 یا ےہ سید ےک ند ہنچ نوید ےت تار ان رر ل وسر
 و رے و ون تهی ادرک کرک لڑ

 ٰ سرخ ارب سا اي دوامات قدر ا فرطی رسرروا

 ۱ SR HET تسمه اش راپ ولقن بم 5

 لا یان تم تم توت -ق یخ دمت لس



 روکا وا بی | ےن لوہا تء اوہ ر رونو راف

 ساوکک حرر وط هد تی اس کر تو ےل ےک ین لع سارک وا م

 تقر ےک عام ند سکا ںی دت کر ساری عالط کن د

 سوت ےک ےس ر اح صل زامن بج تر, ا JL قو س”

 ےک ےس ےس و ارا کل قسم پیک ای ایف ےن آہ oyi پک

 9 ےس تسرا راے تل ام یکن برس جا [ !ر ور و کش عن سم ون سم

 هد کس سا ضح یکے ار لا نانو ارم رضاع
 وس تم

 وک( ل | ی ںی تامی آی ترشح

 لوک تار دار ساد١ نم مص مص کا د روا ر یر اجال له ۱

 ۔ےےس لمص نس یرزہا تک لمس کر خس لر یک ۱ ۱

 ۱ 5  قرطتمس
 دکتر رتا ۳ رہ ۱

 ریشا اتمبحط تس است ھی ےک ےس ر یکد رح اسم تلت یک رک ید. 2

 لے سا کت ساو اےس لاک ین رقم پ )ایک ملے

 - می ےس ی دل لیس طب



 هو

 یش ل ات
 5 تبع : لالکه یاس قورا ن لتعز کت

 ترا ما * ہک نوال نیل منت کت سرک اسنج
 اک ج تناعق او دو ا7د تاو وکار هه ےک س ا ال یم ی ددال

 ناک س ےہ انت یز لب انی ۱ لپا ہو ےس ہو اع باپسا خلع

 ۔ے ےس ات لازم ترس: دولل کوک ضو ےس رانا اتت ما ق راو ت یم

 ۳ ر - هوس لز پھل یعتیںج ای بی عا9 << مد مقاوم

 گم ےہ سس رو سہ دھوم

 مایه بر نو 2 اراپ با باس رک کس 7

 دارت سام دم مس کرم سوم یس و ایک ںی تم شک ییا ےک
 سا. یک یک اے ںی نت نوت شور سگ ب گی 2 یک دز روا
 ۔یعیرش سم ےک سام ےک سا ےس ںیہ برضم امن ایوب« یو سر وال اصر رب

 یی درک اش ےن ںیم الم ش باب لوک کج کہ یی ےک انوکا

 هے ور سر اس. مسی انت هکر م وعل یل 7

 ترابی ش اکا تط س یک ایام ےک لوس لات

 ۱ هی اتم لود اب سی ےک سا تار یف ںوہ تی ت اودا ںی

 ایات ار بر ڈک س ناتن ی سا نوور گے سرر اروا یرذ/ یب
 اپ فرق نت ںیم ےس سرک قیام 3 4 اس ھم ےس سو

 ے ر نیل شرور ین لو ضخ اد بارے ساو

 وا ۔ںوہ اکی کج یت ےس یم 4 01 منکر ورت

 اھ ںی اور۲ کرک اڑ ل یار کمپ اکا

 جلو بالا بای تست شن و کر لکک



۵۹۵۹ 

 ےس لات نب ہد لازم یہ راو سٹ ےرور کم رر

 رس »ست اس. کم و کے رٹ ۰ل نیز ٌمروسم کد تر ترور /- ول

 شارات ار ورکا اج ام ٹل وار که ی تدور ل اين مي م یسک تی

 ۔ گے ام امرت سم ند تام ےن یت
 وہ اس تر ما صور ز عاف ند ےن 1 لی ورق یخ الع _:

 کا لیڈی فیل عا 1 ی اش طعم اتم اھ لا ریل ےک ند تام یک

 ےس روت او شرف ل اقا لنز یر ھعقاوی
 توا ی رویال تر ےس ےس تاارلو ی قراو لس ا کت ایقاو ےل ۱

 ےس ر نی لغ ما بن اج نم ل مص ارو ات زی ںیم باور که رب مر سا

 لوک ہا ۓتایلوا لے سرای نکس تاز که سایت تیل عات
 ۔ ےےئوح ںیم سس ںو انس وم خراب وہ سو وتو ںیم

 نول سلا نک دلا ربخ ی اک مک | یب لک

 (یدمرمر

 هبییرت
 طط

 گچ سورس عاملا هرز نانا ماس

 ۔ ںیہ ےس اد ےک وچ نو



Fe 

 رک بمیرم کپ مم یا 7

 ۱ خر ںی گی رورغ ان ای یکم تاو اک
 لضم ترش و ےس بح نیر زرت ی باعوا: کندن

 تن ملا س زار علی املا طز نیرلا العد یس ب حاص اع ۔اوہ

 گن ولو نا تر یکے يا یس ےک ورم هزار وتخلایعایالوم

 ۳ لز قاتا زج ہم ید وسواس تب
 ۱ ۳ :ںیژ

 ۱ بکن سنت یر ترصحس ریش

 و 7 فتو ھی که رک تیس 22 تا

 5 مهاع رب لاباپں لے ماسک ت یالدرد کم رسوب

 ان ےس این ےس مر کتک چاق اهر ےک تو

 گستر بسا ا را یک بج 27
 6 لپ الجز لم - کل صام ترام کوکر کن دپ کرم

 ۱ شومیز ایر من ح اک وعکال لو لا ح یب تینا واہ یاس سا
 ۱ سلول روا سر از 12 ی لمس کج سا 1

 ۱ لرم لکا رکا ںی باخ واہ کن نج ۱

 ۱ هل ساو اک اول یر ورق بی ا کا ای ںیم نارو ےس وو رپ آر دو اےس

 ۔نُ تروس یکی وہا یت تشو سہ ےتو لری ارو شوش یس تمام

 روایت اب ےس ن ایر تیلور رم یر لس نفی اس اھڑ رشت
 ۱ تلا وں میری ایلن و نکس عمران ترس تماما سال رر

 ب از مطلوب ار ال ولتب ےہ گی تارا یر یداط

 ٠ ٠ ںییپاخںوہ کیلا( تب اوٹ هوای ۹
 کیت ساق نیک ںیتیرکی مو روم بم



۱ ar 

 و | او
 یم ن و ارو یل ق 5 ر اک نج ینا 2 رو ی 2 گد و و ےس ہو وا و۵

 ۶۴ 9 را ےس ےہ

 ید ی ار رول راست نع ارین یل نی ارى
 ل ۔ ےس ۳۳ 4: ۳1 ۳ ۳ ری" رم رپ

 الإ ریل ٣ لا 1 ر ی یل کاری اما یگ ریپ
 ھ۰ ۳2 ۳ دن 7 رک و رب 7 و ےک ۵ سک 4

 ی اف ارول ید قو ادن ئچ یف ایل یے ق3 یار یل
 صور ےہ رم 2د رو نیر 1 ےل رج یے و

 هطعا یار ون ین )عج ث اشک یر ماه وچ ےس

 رس ور مور 7 ریت

 ہہ ےس 5۹
IE 2 ۱یی یھ خو  O 

 ۴ اک الغ کہ سرد تی نیز لغت
 ا اچ نی قم کس ا اس دیبا ۲

 ٠ إ هل ےہ .ا

 ار ےراض وام ےس ےیل
 لے ارپ ترس ید

 لاتاقملعر ۱ ۱

 "را ر ےک ا موسی ۱ کت ضم لا ےس ہمت
 6 لس عی ماس باب ےس کت تلے بس کس مہ باوک ج

 و بحران ےک م شیمی روز الت باکس

 ۔ےسہ ]یر او اوری وا ےہ ا یر



FF 

  تایباتک

 فض سس اسد وس یک
 ۱ لات دار[ || روارولاننس

 ۸ مع | یا الو ہترضح س آر بتم اکا

 1 یوزرنیم مااا

 "نوع

 ۰٠ 2و ےہ
 ٰ | لا مع زاج ناسا
 ۲ یرزالس ملات تما شا وکی دزاآ

 ۷۱ ے لاتا راع ور ور سا

 یو ال لع صا الوم ا

 ۲۳۱ ۶ھ نیہ

 ۲۳۱ ء * | نا ما
 ,fol 4 ےہ تط ی ص

 ب | لاری عوض ا ملص تو کی
 ۲<| تمص اطلس رج | ہضللوصا

 ۳ ےہ ۱

 ۶۱| ۶۱۰۲ رور | ق انآ ماتور
 r یدک یس تارا

 ءاوب< جراب م | “ساقا لاسر

 | نسیم وصی کا

 راز) مو نا ق 72

 یورو ترک ٹک فصلا اخ

 ىد سلا لال م اا | ٠ تاقتا

 لضاننلارصل اذ | ق عقشاشیرلا
 هنر ا. فلا نورت
 ۱ تا تر یر اس

 ترشا اروم توح ت ہک سالا

 یوا تیل
 مو واش تر ہتفص | قیراتلا

 ی الوم تفح 2 دربار یم لا
 یاد رک نایت تساورارنا
 کام تسر لر گی رر مج آ نا رز

 ور بط غ یا | نا رر کیا

 Con لیلا

 “1 تک

  نرگشلیراظناول ا (, | بل رام |

 ای تی ناسا

 راو تر هد

 فرم تر

 بمب را
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 یہی ںی تما 77 مت رم ۱ ب اترا رایت
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 یاب ار آی از | د مالطا نوم رضع | نر تخم
 رک : کا ےآ

 9 لیست بر نہا نو راس راس تما ن اسے ںیہ
 میم 2 ےس ۳ .o ے رر ھ ر7

 یردہا ہل تضح | لوق سر ا۵ا ت نسا ترنم | باشی واش:
 و ۳ مرور

 لارغا | رماریماج اء مو+ہیرنمد اک نادت ذو

 لڑکا هل شراع ۱ ایک دی ح نشو 7 لو“ ع 2 ارپ

 تہ وا و2 ع | قرم ایپ
 م ,is ما هاتف | کرم

 یدال د هات تا یا نال هب.أ رہ ۲ 2 لوس مان ۷

 مه هم ع | شرور ءء١ | ہا قند شا

 زارا لو نال ةةولصلا دم 1 یراق فلا جج را

 یر وہال را ال ںابن یت ا rj > ++ ۶ میت یر

 ۸ هم السا صاغ | 7 “نس نآرفنا رات

 مے ۲ نالگاموخ | بو ۰ تی یر ا

 ر + » | یر قلخ ا لیدی تام ئی
 ام یر الشعر ہے[ اص یرور ا لرم س اود

 رولر و صنم ن یس صن ان علا تمر | ب عصا رم رضع ہلا عمر
 اش نیر اھ ائ یار ار 2 ار ÎU نآرفلا نام

 ولد تمام لاعملا ح در 2 اتم لاس بولعلا ایر ت

 نر ورم نار اڑا عا الا جرد| | یعنی یشن تیتر 4

 نوت شناس تاب | یر فشار منیر توا از
 وال پل ۱ نگ | ت ارش زر اکر ا 4 یومیہ اڑ ہہ موس رس

 ۶ء۹۵ یدل حز این ا 6 یزز نیز ا بینا نفرت
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 وس 0 اکا ۹ 17 لو ےک

 قو ضد امر ۳ ا نامی سک صحن 2

 اش متن ہن شی یر ۰ 1 رر رع | ناتو
 دراما زوی ومن 7 یار اوہ | یر ساع رر ٠ ب

 رز تاب ۲ ۱ تک اب هلن ۱

a0 یب  irمی | تا  

 نجس عو اد ارد تقرر ۳ ۱ پر

 ڈی نزاع | لش جوک 2 کک لیوا و نودا ترور | روس

 ۱ یولدرر لام | نراس ا 4 ۱ ر و هم . ار هوس یر شک

 نادان لاج يس  قماضم | ین هات قع ار سا املا ع

 ضلع وز نی مر ۹ 5 كافالي نادباعزت ۱

 0. شکن دقم ا ۳1. کم | 2 لاصت

 ازا تالو تاماقم 1 والا لوم قلع حرت

و و ۴ و تہ ۳ تر ۱
 0 هو و ل

 اب < 6م

 طر 6
 سیا ناز ایلیا 2 تم نام صا _ اھت

 جس 2 9 کلمات رضا ل4ا لت

 ا کن شر 4 ا | یر تا لس ا

 ۱ ۳ء۷ 5 2 ہلاک 2 ت لک



o۲۵ 
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 کس کا بس امر مجرم £1 ھا عینانربا ذس اما تاب سد اوم سا

 لم اشر ل زرد رم کشا س هل اف هل ےک تلکس
 ۔ے یی س

۲۳ 
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 ہہ
 ےس سرچ جب یر ےک اس ۔ رکے ےن تیروع یکن ارم ب ج ۔ تلف
 ےس رح و لو کرنی رے سی ےک کر رٹ اس بس۔ےس سس

 ۔ ےے الرو ت ای لاو ےل یون ایپ ارن لو
 ںورم ندا اد ایپ ںی ند سنے رس روا ۔ یھب مال سما

 اگ و اج اب ابا کهن ند سید

 مامی لارو اک تیر کے تط یس ال ںیم تقل اى

 ۱ ۔ے اپ سکی
 تان ےک سار ڈا۔ ارس كس آراد هللا قش نمی ۰

 ین 2 اےس ل سس اتو زر ڈو اے حس تل م تروس
 7 ارز تن لو ای ووس ےہ انک رر ٹل واہ

 : ےہ الاو روا

 سنی ےا ےس تر کرو ےیل کس ل ورم لیلا | حیف رب

 هدروا- نیک اگر کس ول ۳ رو هتتسروا 2
 ۔ ےس لاو س تسورز

 ناروا سکس نوین ض ارون کاک ایج د : نو دبردا ۱

 سنا رده سر کور



|۱ ۵> 

۵۳۰٣ 

 ہت
 ایس ںی سی سا < نسنلایدابی

 مش ا | یسک یب ےس او تینا تون ار ۔و تر ا یس یر

 ےگ بک کش ۔ولاو ناما ۔ : نیدلااپبای

 ورق سرا ل داد ترم پا پز با

 ولو یلد ین اضل نم ےس و اوت ازت اک س انا

 ر کل اسرار کال روتے کرک اب کر تم فار
پ سا قد ےس جس او تمو یر گیم سا ںی وا

 تا

 ہہ ٦ ۱ موم رد کم ثیعابا

 ۱ نیو نیر نو : تہ انن ناصتضرامش

 سی 2 او ےل تری روا ترول ہرا ےس ےک 2 ا اردا ےس یک

 ۱ نامه تم یار ےگ کک ا[ ںوب ےس صقل ےک ا رسول ۔ اھ
 گی را ںی لوک لات نم يا ےک لم روا اص

 ۱ - ۓ الا ی تما

 نا کیر ےک وہ ارپ لاب شربت سنی قلب ےس تما ثاص

 ای ا ں اہل ومر اپ آے سا ےس سیم

 اکہ سچی یک وکیل کک تو یر لو الاد

 ی تب: يبس :ئوخشما |

¬ + 2 

 بو تسا تم

 نوع تم روا توا "اور لاو ےس 2 رک یس یوم تیم

 روم باطخ |

 TNT الزان رض ےن ےل اھت لا | طع

 نیں نویس ےن ربی دایک ماا نی |
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 ہر ٠ اشرس

 اہ ہمت سم نمو ےس ت ہم نرو و ت 7 کسر رومی سواد ےک لوگو

 کت امباشتنککص تنی تل ار وا ےس ال تارک ےل ےک فر

 ےس زم تکل اود اکی مو نل ےس اھ س اج یس املی راب تاد طو لی ات ۱

 ںی ہرا نسل تک تام مک و - مر سم قفل گرم وروا |

 ۔ ےس یت ار یکن اہل کت لو ل قق یصا لے سوا

 سازن لھ ٹو تط کب ذی ا ؟ حور لار نانی اےس ا, شفا یخی اب | ا
 ںی تمجید اوہ ل قاد ںیم لور نب ےہ لس یال ےس چ ہد ١ یک ارے

7 
 دور ےس ن اک ںولجروا ںولاعروا ںول اروا کوم اور وا توکل سر

 رس مقر بحری وا وک ودود تر یربخشنوکل ولاد ےن رب رو ےگ یم یز

 رشد فدک هک سینک توس قصرت بیع
 دوام لاین مات فط کب ر سنج گل ںیم ےل او ها
 ۔ سم ےلاو ےن ا اب تاد یر وا ترا

 لا وداع اد ےہ خاک سی ةا ۔ 12

 يک ٹکر ورین تی ہد کیک ےب سیل ہےس اناج ابو

 ںیہ سین پای کیس سیف ہر عر الص طعم, دم ناکام ا تعا تن

 زم سالار داں یہ مت اےک اکا ۔ لوس ےک یتا مرد

 ۔ےہ تی

 رت مع لو اےس یدل یک کن د ےس است ںیم چہ 'ٹلہک( مول گا رب
 ۔ ںوہ تمام ےک کوک سا ند یتا سی و

 ېب مب کشش روا چ زان کنار رگ ححتان ۳2

 ۔ں ناب

 اج



arn 

  ۰ایک دوتا هر اب تسوو - اگ ہد ےس و جل ےس رم. مکنم شان ار

 ےس طر عت سا ےچ زا ےیاک ۔اعلص ف ای تار دارت ار رو قم

 کت تاپ ںیم وما کس ورود اکرم

 ر ری غرر ۔ ےس یسارگت وہ ردا ے تججزج قب کیک ےن سما

 و  PEE eesگوا ںی دی

a. " ۔ ےئاج گام ےک لک رت تب کپ ا تی لتا 

 رگ رم یکن ال یخ تعا یک ںیم کھ یب اچ رک اس

 روا سرکه حس ماسک 1 روا 7 ا رکن ارواعر توعر

 ناو اپ حالتی
  UE ۳رم عش سس ۔ےہ 2997

 اور رب هو رسم یا بحار بک

 ےس اسرع مته تم ان نر سما ےس مپ. وت ۲ 3

 روا - ۔ ےہ ایمر بب فراز یی اا: ا ۱

 ا ۔ےرصن,یحرنہبکدؤسآ |

 ۱ O رس یہ سر ثحلا ی تر دعا م

 تہ بس یس گمنام و ۱

 دوا بل تک کی . ےس ررر اک ود ناروا ےہ یھ رکا صد

 تر ےک امر ںیم ایشو گری دا ےل ایل ٹری دوا گا ارج : تور نین کیش یا اع

 E الس شب یل ےس ضس اوت یم امو ۔ یطتیامو | - |

E 

 یا

 ۷ گپ در تنم و کاک

 نمیریم ہا صخچچ عدن نمک الع | اللھ
 وب نوار ناتا ںی تما قو ںیہ لیا ےک[.
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 ہر

 ھررا تط ی را ار لر رو شا تول ایا رکے ےلداب انما اول اول وام

 لایک روا روا کن اروا ری لایا سلم مر زا

 3 بر کن اب ارا ار رو اس السر ید نوک

 یگ یم سس 92 در ںیم ہاری طوسی یم سی < ںی ل ےک ۱

 اح

 یا سا

 قرار اجسام کار : نسذلا یس لى

 ۔ ےگ سکه یم ال مارو نا ےک دزد

 ےک بر نہا ےس تص تلف سرو ا تیلور , لمسس لا عا

 یر صحمو ولوم روصم یرلداب اےس نارو اومد ید تو یکے ئ هرس |, تسزاورو

 در تن نم

 رم صبح انا ہار ہد نژرت ی کش ب : نا لا اد ی

 اس روا تام وک اور لر ستاد مو ۔: لسرا یذلا ی٥

 را لر ارپ نایدام اشا ایاہف ثوجسر کو نر

 -س ها رکا کش

 داواے جر تربیت حکو سا کے , ضل هه نو

 ۔ سر ادیب مترو سے ارا ےک رتاج نب ام
 e دوا ےاش امن ل صکاتفخ گز ی وایو: توسط ام دلها

 جک هر وس ےہ کت را

 یورو لات اپ ص تهد ایک حتا نمثا _, حرصا بسم

 ۔ کل ص صام یم ا یک ےک ںی ےہ نصر حرط کتب سا ےہ
 ۔ اب ام ارب تیب اروا ےس زود اما کس ا

 اولاو نا اےس: ّللاایعیطاو نما نیذلا اہ ای ۔ :,الص ون



 7 زوص

۱ 

 ا یم ںی مارے روا بش لوس« لات لا
 وم "رف عاص لی قلا اد تاى _ے عالصاس و

 ۱ - ورت جز نل ونضفروادرکاو| ۱

 روا ال رسا زا !ولاو ناما ےس :ینما نیذلااہاب ۔: حرالصاس وسر

 ۱ تم ایخ معا حس کج اوسر ےک سا

 ۔ور تہ

 سفری یر تب یر لا لی اوج

 ۱ اک ں ون و ےہ ےل اھ اےس اد تیل تب سور ایبک کس لر

 ۔ را درو رب ۱

 5 بس نواز کلو 2 اتم اکے

 کوا تی کا ےک لرو تار وت ایکو و. , یاشباش

 کل و دا تا پا ارم لزانےس طز نور

 ا ےہ یت
 ۱ اما را را ار سوم تم یکش( اإ

 دوش تاک لوم تیا وج اروا ںوہ اب
 ٠ ۱ ۔ ےس الاو ےچکر

 کک ےس ںوقزذع راو هرور - لش تبع ۔ , ترک الف و تن

 اہ ےسد یکی اکی کو کے سس ارا ےس ام لغو رو شرت تست ا یک

 5 ںی کد ا کم کس ا ےرکی ا

 ۔ ور اد هدورآ

 در لب وہ ا اين طم تل تیمش :مزور سلم

 ۱ نت هزار Freee وسلس : یل کت ا تہ اور



 ا ا ایم فص
 7 ہی ےک < ۱

 ےس ہےاس ا کل ہور ےک یک تع نو ےک ناتو ہی ےک ن انا ۱

۵ 

 ہس

 ساانما- اتت اور ےس یال ت اتم اوتروا ےس ایکو کن دوس اےک سش ںی بر ۱

 ۔ یکے اج کل بق انس یوسف لوچ یر اھت ںیم یت
 مح ناز نکی دن اھروا تو سوب کیک ہو ۔نویزنکپنسذلاو ۔: ةف
 کات درد رکن ںیم سم کس نند ںیم ہار یکے ئل اھت وں اردا و تس

 مت ام ایک کره لود هد نرس تسر انس یو یک ب الخ

 ۲ کر یں یاب لاو دارد لاین کن اس سا

 بول ہر وسر ےس ےک ےن کیف وعاوز ماپ س اوس ان کم ےل ےہ اےک

 دف لر تیر بام سایع سا نع ثمر

 لالا ۔ اار ےس با یک تط کن نوک ڌام ےس و رفع زا لب ص

 رکت ایسا ہور گود ترعر یس ےک ت دارت لاس یر چرت
 3 کل یف اور ںیہن ام جن ای ریپ نا ےن ماہ کود عالخا یاری سنا
 ین انہ ہے امن شا کور عالطا سینا اہ ن اہک اب سا ہو را

 ےک رش اروا یکے اج ل ےس لو دل ود کن اوہ ےس کف نوکر نم ۱

 ۔ یکے اب یر فن اب رب لوب

 عکس یٹسدرکج رخ یی ےک دے اب! یت ٹر ! درد
 ۔ اں وک رت
 مص تشو ساوا کار اکے س اروا: ملکنات شنی بر مر قد

 ۔ یم سسر ید روا تسود نوکر ارو اےک سلام

 روا لوجان ر وا ںوسلفم جو :تاقادصل | ام و . قول تر اصم

 ںومال اس کل وہ لد یکن روا ےس نخ اک ولاو فسا ا
 روا + ہار کر لار وا سم ضس ںوراد ضر قرا ںیم ے نا ریپ فدک



 ك۳

 ٦ رہ رش

 ترک وا او فن جارو اےس لر ےس فر یک شد یر تک سوا

 ۱ - ےس لاو

 ںی یب قو اھ ٠ - :ن اف حل

 سبوس اوت امر نیک ات ٰ

 وهم رک یس موس دار نا- + ابتِءِيِلع لاک ۱

 - کف. نوا بج
 در یی را ؛ یتا

 7 ۔ےہ ےہ ارایکی دات کیل لو
 ارت پس کج صنم لاو ےس ا : لگا تیا اب

 ۔ ےگ شاپ ںیم وو فر پکے ہ رت ی

 قح کے رک ض شرا ج۔ ورش شریک یم مار کہ ت اذوا :یدھ امی

 ٰ ںیہن قم ندا سير ی سا ےہ
 بس ثب تیس سس جاست

 ۱ ۔اھت کر
 تیس نا لورم ےہ انکل سی عون اوت: اسکو گھ س

 ۱ رفاه

 گه ےر امہ رو |ںوتر وصی را تنا کے _ہ هل رس ٹر ص

 ۱ - ساتن لر لود سام نی ےب جہ اشک

 دم یر گم رک یاس قی 222:7 او یضش نإ

 ۱ اع یا نو

 سرش شی مو ںی مار یراچ رج کول مو روا :احعده اج سذلای

 ۔ےگ ںیہ ی ولروضرکَ امہ بلا



êr 

 | اوستا اں ورک ناھا بحاص بہ ساب ناب تیا

 هرس ۔ ست او کاک اف کو اے
 ای ےس ےن سیا ےل ا اوصص نا ورکا ۔ خئق هم هشت , شراب

 سے اع ترم رکه دل ےل یکے کک سکرو ورتا ے -

 ؛ںولرای نوین ترک سوم یاب رر کا بحروا_ :طیمشغا داق

 سے ر اکو کے اھت ےس لو صلقتو مت: حرط -
 ےک تشلا ےس چ تو سوز ترا نفس نسل تیس

 رم ید ےک روا تلر لب

 “او لری صا فل ورایاف/ بدر لت وا تر ضح۔ : ترم
 ےب ہک سا سا ںیم ' یک جے طو قمر تن یر ت ئو و ےک تیمار والس

 ۔ ےہ باوآ ام یس
  ACEIکیوح ے ر کت ارو س اناج برات کس

  ۱کپ آپ ملکی عمر تع امیدی کبر وار ی صح ترسمتوکت ار فصل

 ٰ ےس آر لب اض ام

  ۱ےس اےس ےل املا اوس ی صار ےس نا ے اعلا ۔ , مهلا یئعر

 و _:ت یعاطلا|یشحجا ن “او ۔:نایہکقزودرواقش لاس

 دا مل بر تم یت روا مس تدایحکناطیخ رب

 راس یخ وکیل ور نا ںی بیرون -

 سزام الو لو ول نو تک ای تاجا ۔ نشو ا علما نک

 روا ںی وہ ہمت لوا اب لوضفو ورا ںی ےہ ےس مترو

  Aتظانح یں زور یاس لر اب مورد! ں مے او ےک اوا و
 "بست اجر یک لومتدوا لوخاا ی او کول ہوروا و كساو ےل

 ہرا ۱ ۱ ۱ تاج وص
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 ۱ - ںی لسا ےئرکت اقتدا ید اپ کل وز اش نیر گول ددا |

 ۱ VEE IES رباع تلا کاخ لو م ایا 20-083 : تم

 جار جات سیر س لی ریما

 تریاک ےن زص طی ےس ی زوبع راخت تسر

 ےہ انکی روپ شان جان سی ا ایک ۱

 ك مر لس ید تصح ١ نع نع - ث رو

 ۱ ترک زادآ ر یل اھل لا ااو

 ایم اکو ۔ لرد یب یس اررض زم
 ایپتار فور تک زس سس

 ۔ےہرا

 یا تي :ییتاسم هل بنت اعا روم ر یر

 ۔ںیہ ناماکو ب ایک تقل تحل ہا ۔ ےک ہم سی .
 نون یار ناسا نیذلا ی نامش کیتی فلام

 ۱ ۔ اب ےس کای 7وکل ابو لاض اروا

 لای لس ار و اس او ےن اد مه السا. باتوما روس: ندملسلا نا

 روا ےل او ےک راوریارف۔ لایلاو مال نایئادوا ےن اد ےس ال نا

 می ۔ لںابلاو ثلسوا چر ر واور مس او شل ول ر روا ن ایل او ےک کی رو

 لکی چ امرواے او ےک مہ بام ید وع ی او ےک صو ارے او ےن

 وا N ںالاوےہ n تارج۔ لابلاو

 ےل ر اشارو ال او ےن کت طا ین وہ گشاد ناب او کو
 نا لاملاو فر ثمر ا ےل او ےن ام ا ترک امت روا لایلاو
 ۱ ۔ ےک کر ایننزہاارطر وا شش طاها ےک بس
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 ھتاس ےک عرشی دن انروا نیا سس مانع لر شتر رہ ہشاح

 کس هک سرد اش ناشر عیب ےک با وص

 ۱ ۔ ںی كس ام ےل تک

 اار فر ےہ تلور سش ن با ترحب یم نیا نع: بلر تب

 تاب ے ا واو ساو نایک ر رم ہیلع ا یک دیا لوس

 هم آر وا ےس ناب اتع ایریا کس تاج پز

 2 الو اروا ارھگے کر نو اخ ےن ےہ ناسا تر قدس نوا ۲

 اکا ول قتل وی تب ترے بس نر و اوم ا بز دم

 ترا سه نی وک قلخر ةر شلارو قوعلاس

 ۱ - ےس ارگ گه

 زی | اتم اد او نکی اوس نوا کن ا: عصا قوا

 دو یا سرا هک سوکت مپ نر قا

 کم ےرت ےس قرر تہ ضار ت کہی ںی ۔: تب دح
 - ےس مچ کی یر دا ےس قسم

 یر سش ےہ اہل وصی ےہ: اھت ڈا اکی: یت لا لاَ
 ۔ ے اج یکے ے ےک اجرا

 یہ ہدعو ےس ای اب روا ےس سم ں وناس قرر ار اھت یامسایٹ

 ۔ےس انہ نزاب یل دن اکس سا.
 سرو ےس ےس ا اھو کروا ےساتتد امشب ےس اج اجوکس ھی : ا

 مچ اب ےس بوک صدا ےس ایتد رکا لایڈنردا ٹکا ایس

 ۔ ےس ار



 ۱ ہر

 ۱ کار تام تیس نت کام: ختنه

 ٹا رپ کن وا ںیم کے هو "روا, تراک

 سم
 رم کاکتوس روا :عاسشلا(یلاو ۲

 ۔و کیک ارس نا ےس ولس نشروا ۔ : نهدو اعم

 گوتی کایہ ناضریا ,نشیکشکالی

 رک انپ نا و ۱

 7 هر رکی سس باد ادام تن یدکی

 لو لوراو و مس تر نیرلاو رخ رخ وہ ےک ےس ےک و | کس اجر

 تب یرامبت ساعات قم 4 ي مس دوتا لات

 كس 9 اس یھب

 تی دوم نھ مع نم صا رسا تروعن اس مل اسیر

 ۔ںیہ ےک ع گز ویب کس ا سیا تک لم کیے ںی
 اض وی ےن سی ۔ںی یوار امہ تنوع یاس نک فلش ٹر ۱

 ےس گم ا ںیہ لغار یم تزحںیمہکے تر تکست او اکے

 رپ صق ساب ہی۔ ےہ ایپ لار االس و ابا - لّواجومرور ۱

 سا - ۔یک ئاشا ےس کت ید ایر ےر ناسآامغِ سص ؛ے ناسآ

 تام و ور م ےس حر یی از امن ےس کرک کیش وکی سکوت ےک ا

 کا فاش تدارک نر

 صا چ لورا ایام ےس تا در ےس جرم جر مولا ترضح : ےرد یھ ولا نع

 کک سہ سوم کاکا کسا ہوم دیو اکا کک سان و لعن

 هی اسر یم ای ارف شا وسر اب یس ليگ کل تر عت پود
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 ہر

 نور شکر وارد تر کیک و جرم رر 7 رنز ےس سلاو س

 بک یس ںی تنج
 ۔ جج اج ںیہ ر متن لاو ےک د حلق , لخدیال
 مین ا سالن وہاب ار. . ںیم ےک ت اور 1 تره, . سا رع

 ےس یل تسزررب ےک ان ناصمرردا ےس یصشز امن ت قو 3 اب تیروعو لس

 ےس هسزاورو سس ںی ےجبہر اور ایس کم نو تارا ےس نمکی وا

 ۔ اه امہ لعاب ںیم تنج چاچ

 ا اف ذات لوح تا در حس رسوب ترضح و هر یھ یا نع

 - نر مکی تروعشو گے را ود گے ترسور یکی وکی یارک 1

 ۹ هی ریو ام سا مو

 ےن سمری تیاور ےس رص یا ترضح۔ ہد رھ یا نع

 روا( ل ناور زام ترن لا ککے یب لوس ےک لا ےس ع

 کک ےک سس | ےس اوس حسی فو رص سلتا تارو اکر تسررر

 ےہ ںیم خزور ہد ابا خس ےس ی یتا ےس ناز نباکں وضو ہو

 کتا تارو رت ص ۔ے کر مور ترت کرک لوسا ا کر

 رای هو ردا- ج ی باما ۱

 اف ےن قات ماس نازرکن ویاس اروا س ترک او

 ۔ یگ تاج س تشب ود

 رکن از کن اساس ناکام ,شلاذ ےک ر تدریس

 نوار اطع تنور و مک ب رسا ال امن لا

 ۱ ۔ؤاج نب سه رپ ره چک

7 . ۱ 

 دل اد یع نم رب تدعح هللا دبع نم رج نع۔: فیلرش تسرعر شا ا
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 zur 07 لس 17 ںی یار

 کیک اینک امت امار ا رک رکا

 _- ےہ نون امت از ام

 ۳ 7 نان اطفیتحلرارر نب بی ےس ہہ _ : ہجر تاک تراع راک

 ے صحا ۔ ےہ ندعس فرو ےہ ایم جرات

 ےس وتمر یلع سے زس ft ابد باح ےل ناش ارور یس کت ضاو سا

 دو رگ ےن ںونادوا۔ ےہ ید یز یری ںی اکے

 روا ےس لم حت او ی اور یالرد ات تیم نیو وہا یس کارن رد
 نا ےس ےس زیرا ریکب سنی ےس اوس امور ںیم سید تل جنر

 ںیہ تیغ ےب ےس اندر لع ںاہ تستی تکاب کن ارت کل ون
 دوا دازآےس سرہ یکی تلر سرد لا تولع  ٹتاع تبخ یک نو هو

 یسک سم تالاب ےک( مال سا ۱ ۶رایلبارو اں تر آہ الغ یک

 ۱ تاب وتر لب ےس اےس بس

 لا لص رد لو ی یکگ تاک یک هوش حلصا لاس

 هم تورم یت ل ضف۷ یکے لب ےسرامت ملی ہیلع
 ۱ تیر کرا مساروا ےہ ان کرد بما کت م ایر دا ت انام کل اخت ہللا ےس

 - ےس تاب

 بس ممد : لیسرلا حط نم
 ۔ کت مع لا یکے لاتا دخ ےن سا .

 یم اہ حلق داور ات لاسر تلاسلا م لا - ہت اے

 می ؛ کم لوسر ریا ۱
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 یر ۱

 رم : ۳ :

 یش ککے ری ےہ قلی د تدییغختترج درک ال ی ای ۔:ِثىدح

 هی ےہ ازاو ےس لالہ بغیر یاد دای اس اش
 عت ا ےس ایان ج ےس ہرن داس یل الع تینا ےہ
 س کم اک یم لرز رولدا ےہ ےہ ےب کت ساق یا ۱

 (ےر 5

 تفارص نسب, حر هری لا ںزتہا یر لازت 1 ,تیلرششبرع

 -  سرعت ارور تو
 ساتقیرم بال ےک ی د سرہ ستم سر ابد 7 فلت تر

 ۱ ۔ ےہر انک ایج ویک لسان و کسر اتم ۱

 ضب: لی سرلا قق انيل نم شام يم الس الام وما خر نل اسی
 کر کک ن ییہ ا اگ کت فلا کد غر قہ یھی مل کرو ہک ہار

 ںی ےک ںیم رہ تور س اوکس موا سرلا ای وری م وازع ےک تیا

 ۔ چا اکہ تیام وردا ں یر لاس رتو اک ہد فر

 باس سی ورم ےس امن قا شکاع تضح ہت ش کا نع ٹیم
 -۳ E29 نا با. تر ےس اےک ال گل 9 راع نیلا لوس

 ۔ خس ےن کک( لاکر کیی روا تکا اد کت کب

 ساک ار لس یاس صور, مال, تممع

 (اندا۔ےماج اي رولاب ےس فط کس ا نر ںیوتاس- ےہ کاک نر
 ۱ ۰ ےس اج اب ارم اک س اروا ےک اج م

 ےس تورط یکن شیو اے وطن سمرا ل وسر: قی تار ترم

 روا ھددژنوہرساکس ا ۴ط اد ےس ا۔اب اروا کج زی ےک ظفر 2

 ۔ودقرصرل وت یاب اب ےک لرل# کس
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 ےک یت لا ی ہری صبوبا ترضح , ہڈی لی سد لات. مایک ےک ہثخت
 ےس ترطف سرچ اکا بار ذ ےن لی اعر لنا لور ہاں تار قم
 ںونخایزوا الملل اب ےک ل خب امت کس یکم ای لص ۔ نیل سام

 ا ¬ تىل(

 ۔ول ناو ای تل. ایم لار علت ر اغلا ر اہل اس
 لپ بے وو 7# یت اہڑروا ات امد لیک ضخ گد نز کا دری

 ےیج ۔ ےس ان اد این دا اروا لامر پ سود یر دا انک ت ں یم
 تا دہی. رکو واک سیر ار کت لاح کش یاب
 تما ےہ یت اھو ارد اه مو پر نیکو ہر ضررزوکں اتو
 ےہ ی رو نشو سلو ا ترقی کہ انت اروا کوہ بازع تند ےک

 حس گرو ا ےک بایما ےک وعمر ےک او یک زیاترو

 لوس ںیہ ل ماشش ںیم ںوآاپ ہروہ هیچ روا ۔؛ نی دہ ٹل ١ل نی ڈ لاو
 ۔ و ےک ذ ےس ر وطن ایل شوق س رز اپ ےک ں وتاب ہد وہ لب بجو 0ص ۳" چ ر جے ۱

 ا ۱ ا یھ ید وو. :
 ۱ لب یادمان ل اعا ےس ےک ےک تشل کریو: یا یصاماق

 سا

 ماند نئ یی ۔ اگ لغ اد ما اگر اھ کی دار د مکے برز
 اهن اد گم نز کی شایع ںیم لایعو لب ایسا
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 تقو ےک تم ی نوح ںی تزنآر وا اینو سزا ود : نانوحلمن اوَص

 ۔ ان اگزاو ہین م تفر ےک تییصمروا ےگ ۱

 لر والس سا و ھا لات لو - ۔ نایب جاں یم سلا ناس
 لا لر به ںیم ںولڑزلرو لوہے روا لومار ےس

 ٰ ےسہاضسے ا ںی ضا تا ںوہم تسر کین لہ درک[ دار اک

 و هام

 نیمآس تم یو نیلا ت سارا :س یر 6 کک سور صوت
 ستون بس اب  کصتل اظ تتح ار ےس سس لو ار سس الو

 ےس سنا لر لادازج راع لب ا نا رده ہلا یلص

 ۔ او اتضح راوو یر ما تصر

 کل می یر ت ےس روکا اک و ای کسب ط نون وبا

 یر ورودی ےس ںاکک یت راتفرکد سرر کس اوا تاور لیکس

 ۔وہ ایم اوا دون رو سس ا ےر رسم

 لىتر ی عل سم افراد ۳ ۳4 با

 L4 ایاعر کس سا سند سنا مدد ےتلعر نع

 دونات لا سیو سل گو ا ا ایر لر راع
 ۔ م لاوس

 ۔ںیہ ےک اف تک ےک اونع ےک س اورد ےس و بم
 نم رس وال نر دیس ایل رر یے ھم بج وشر پر

 ات لوس روا تسو 2س سس اک 5 ےس ا ےل اتا بیح کے سیو

 ۷ ےس ا ار اتغاءاری لب باور ساک کلپ سال پیش

 تی حت یہ ےس رم اس حاصل ارومرو السوط ست راع اهر

 ۔ ںیم ملک نم مہ

 دیسی
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۴ 

 دو سی سورس ںی ئے سسر را یس ے ہو ںی رک مس سی اپ سو وت

 نخ

 تاز رسی روا واچ رم سس ا: نفوس نب ی

 بوس ار طا نر سرو اتم مد ضرب یک اوت
 ۱ رول حس ںیم ا کم اول ی سس ا و ھا تینا

 هر 7 درگ تک وقت تہ ا ہو ١ ںیاج وج االس کی رش
 1 نھ را ےس سال اونا

 ۱ لوس ی و قعر : تار ایش ھا لاس

 یس تر یھ دم ینا بحر ایان ہل فض اعر نا لتا لوک یز

 کاست جا سرم دم رکن رها کار سا

 - هجتس لور رار 8 كا یا یس قو ہک ت2 وم پب ور ۷ و

 را رجب نرو ست 9م یک زا ا شش e ر

 ده وڈ

۳ 

 تا « ےہ هرز تبلیعم وکار ر اور لڑ ن 4 ی 7 ۳7

 ر

 سک قر اص عر عر راک س الار تج ام ارم الت که و ار نورا ڈی

 ۔ ےس ار اتد ڑاوآ کک اترتا

 ا

 ا ور ےہ تاور ےس رشا ورا تون, یوم ا نع

 7 مش تیا ےل اھت شود بقا ایف ےن بم 9 رم کت اوہ وا

 کراس و کر وا کشم اسیر ےس اف عدل کال ور ۱

2 
 چ a دن و ار

 ررر 1 ۱ ےن تا

 ره کا اب تاذ خیال غل کل ا + (یذلا نام و : ی ور ےک 9

 7 یک ۳

 - رس سک 7. سرت اهم یس ها تیم تو ےک تال 0 ز اسم ا یے

 دن ار رو ا وا یلص یب او مکس
 سس هک

O 
 ۳ ار موم ب ےک ال وسار

 ےہ تس یا 2 اس را ۲ هم ےگ ۱
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 مس مس ےہ ۱ یم

 مس “اإ مت
 و ۱ 1

 ےس لر لرد تم تے رس | ولاد لارا ےس 9 او

 رگ ایک اول اوا ۳۳ روا س ہت ایک سس لو لر طز تمل سا لاک

 اه و و ی ےتہےع-ےہی

72-20 ۱ 

 هوس اتا نیل ی ل م 7 یی لالا ۰

NSتاک ںی یر  
 هج |

۲ 
 سرک حس "ساروا تط امن لا لا ید تور ر کن زا ب جر داں مس

سرش ت3 اس سر های کس نا نکا یا
 ا نک “ا 

 ۹ در ولسو یل ها صدر! ل سر لات وشق کو

 ۱ ۱ و
 اه او اب لاری یس اک سال یوا کا حس اب ایف لس تر

 بک ےن
 زا

 ص

 ا یس ۳
 شیب راہ "| سو هم سویا یک سس ا ! سار ۳ ا تو نورو ارا

 ےس

 می یک اردا اس اپلردا ماو ایی روا ماو کرس کس اج رس ےس ار اس
 ےس ۳ 7 ۱ 7

 )رب ا ر اعر سس ۔ ںی ساز ے۰ 2 دز

 3 سس ےہ ن و

 ت۰ / رخ ا تنیس گام هطس ےل ملا با روس اب نا و سیال شم رص

 ۔ےہ ا ین لوک

 طا تر هر گال ۔ ماست دا

 ےک عماہ+برررل یار ES لو روا هم نر ك3 ۱ 2 او

۱ 
 ہے رش ہک سوکم ےلروا

۳ . 

 ار ری رک 1 ےن *
 ےن ےن ٢ - آور را اروا ۔ نر یک ہل یک ہہ 4 E تورم هلو



 هد و

 ر

 ناتار رکے کس ضد سیو ںی تیا امان نب

 ہو بج ںی ےک ےہناہ او کس حرول روا و رج لر ےک لود حراصضحی

 رز اس تم بیر ییہ ںیل ات سرب مت یکن ا ےس ںوکرو نا تو کر
 : ید رش تدایعىن اون اب

 “یر مج - نا وع یر نم

 ےک اھل نا: اا برف سره لع دینا لمص اچ لوس: یر ق اخر اسیر

 ۔ے ا اوف فرح لیک ہل کر اتتاروا تاک لفات ل کک

 2آراض ےس ںوکول نا سم ار کار ِ یش لیس لولا _ : ضاح فت سا

 هل یتا کس کیس د ےسر مروا ںیم تار ںیہ تلاع را ر ےل

 ۳ اں سن وار ےنرکی را اا

 . نا ریا نیل اب سل اےک ل وه ولتقت لخ شام

 اتا امن مصور و یک بجے وتر وا ےس یلص

 ۱ هی

 لر هک نی اھل هدر ما ۱

 ی( ںیہ ںونجر وے طل سر لع یہ ےک نر ےس قی انی ۱

 ۔ ےا ارض سرک ں وو ےف کک اص تاصتو دع املا کیک از نور

 یو کی دشوار کیا نس نمٹا مایا داو تالاس

 ی لون صر ان کے اھت یا ے ںیمےسہ اس حرط کس ا ان

 روا ےس وک کس لص اوس یر نز یاب دروا یس | ده دیه من

 - تھم کت سا کرب کش خاکے ےس یکن لس یر هم

 ضیا اکر مدا اکل صام مل اند طق خب: ا دیری نان

 ایکس ا گلف ںی ایس او هرس کن ایت سام
 ۔ گم لادن هد دنا لاعرب مسا ہو ۔ ےک سرک یم نم
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 مسیر

 مکن راد تایل

 ی سست رپ یس ید ونشوخ ایل املا” ہو ںی نشا

 - ےس اھ اشوک هک یلارص ےس یل وم ے یہی سال اس

 روا سبیا مر ار سم یو انب شی گم زاید وتی رم سا ۔ : یاب

 ۔ ےس اتری وکرم ںیم تا

 سه س تاز دب ںیم یب اتد دیری ناک ن م
 ےک ںیئاوٹ یک نرود ا ےک سم مرکب ےک سر ےس ںیم ای

 اب د ردوا لزوم
 ےک ےک زو ہے لو ٹن یر سرب: نم گول ہو ی سنو

 حس حجر تر ام اهم اک لا یس کل وس یگ کن ا

 کس لو کم زاراکی د امتی کت را س ںی: ه حال ادارا نم

 کر ہد یی ےس یکن ابیا بح اص و ورو ا کش تل ہی ےل

 ۔ یک او رفیع اسی تل

 گو ای ےہ تپ یاد : رم تم

 کود روا ار فلیع ی ایس ںی. ترح آر دا۔ ایش لع یک یو ںیم اد
 اگ اھل اروا امواج کت اتص لے نا ای بارم

 ۔ ےس لاو ےن باضرلع

 ات مات الا
 هلا گرم کر کاتا 2 لای سصتت نا

 ۔ سر کو وينعم دق ےر تروا اے ریز ام لات

 ۱ ناوک درد قره تست منکر انت هاب هلن

 ےس تاصفاو تر سیف ںیم ںکوکم تب حرد ادب کںیلاو سس ایا



 مہر ےک . ا | یش | ریست

 ٠  1و 0

 یا تک ےس تر نص

 لری ۳5 یھ رر“ 9 اھ ر
 ۳ 5 کوم تک 7" 7 ا مس 2

 ۱ نه ا 1 ۳ :
 مر 7
۳ 

 رژ رش ےہ 0 ام رم مر 8 7

 روا ار کال وس ےس ری
 ا یک

 می

 ۰ و
 ۰ -ْ ےس ےس 7ہ ۳ ۳ 53 ۲ تی ٤ ِ رک ۳6 سم ا

 : EY ےس :
 ۱ رس

 یا رد 4 ےس 2 07 2 رک ر۶ ےس حت ۲
 ۶ ۱ ی .. ¥

CTا  rEیم ےس ۳ ا رو  
٣“ r; 0۰4 بت ےگ 1 چ  

 اه اروا و ھا حر امر حئ ی روا
 2س af n ےن ی م :

 تر طا ها هخ لو رب ابو و
 ۱ کم ہہ بل
 ۳۹ 2... ا 2 کک ست

 4 ناب تدا
 £ ر 1 ۳ ر ۲ 3

 ی یت ۳ ٣

 ۰ سود بم لا لحا
 ا ا اک

 ۴ . ھی ےس یہ عا = FIS 2 وا اف ا ےہ ےس

 ی ینا
e 

 E ۸ ےس ار 0 ۔

 ین ہے ای 23 ےہ و بیل یل قر رع
 یر رب E 9 ےک ود

 نم ےس اف ےس گم

 یم
 وک f ۲ جس ۷

 ر أ وا دن رب یا سا
 هم هستم ام مو یک ر ےک ا ور سگ

 ےب هسر ایا نفت 2
 ا ی

 و لب سس ۳
 َ ۔ے - روات ۳ بیت



 مس ۱ ارا رج
 ب

 ۔: ت انا باوا

 کت رس ایت ےل ان اکہ ا کوریا صاف لوس بافت ردم

 رکنا ںیم آکا نک یں یاس و ین اگے فن

 ےک ےک تسر مب اسے می لوو و اج لا ۹ تر قا

 ۳ هل 2
 ۲ ےک یی تاتو یا عصر
 لم 7 ےک ینزار ترلان نارخ / نر وہی 7 شرم
 س - درج

 7 هتک رس ما یک ےہ یک ات ابد ا, ٹر

 رش له ا ۳0 لیت ایت کیم

 کت آہ ل هم اولاو ےک | نی ںیم سلا یب کا رم اوا اول
 ۱ بجا تو کو ےک قبر تے ییہ ےس ام ےل ۱

 رک سات جو ےس تیم سر رش تام

 مچ ےن سرو کشتن قر بیپ ےک دی

 انک شونو ا اینا ردا 223 لس نیا ےن سا کش وو

 7 ےس ۔ ات کا شتو اےس الا

 کرک للص ول 2 سارا ود اب اھم تر
VINI۳ اوہ او بک ۔ ےس پ باو  

 ۳. ا بن ل لار کلرک اتان یکے ےہ او لب تر طح وہ

 رر کو

 + اورو اپ

 یر رس بز وو ی وزیر



 ےہ اب

 ۵ہ

 ہمت

 as ۳۳3 لا ی یک نان بلر تدم

 ۔ےساس وس

 درب پس کری : فل س ترسم

 لات یر راو لر تروا سہ ےس اھو ہم تنحل د ےسر ہت ےہ

 تاج سیر نک ےس امور

 ےک تبول ڈرے ایس ام ہد جا سش و ررتا شش
 ۳ ےس اما وہ تل ۶و او ےس ںورسص |

 ۱ _ و تسع اپتا سر وما اب
 ےس نکن ز نزوہ رت تست شاص تلر رو

 - اسر وررو ولے کیک بم : ور ورو و د 2 2 2

 کر یکی سرچ بس اف لذا تقر سپ س لات
 ںیہ هک ا دلیل ہا سا ےہط و لس | س تصر ول اعر

 اخ لضفامو کل وب دیم ںیم اگے اج انی نوکیم کیا 1 وفا ےس سم

 لا - 1 یک 'بلطلیسو ےل تیمم ے لاتے ںیہ کل اوہ بم

 2 ر جلوس لالع تعافش ٰ

 کد 2 اے Jost سکس : ٹرہمح رسوو

 نا کدو یز یک انس و

 ( فار یر لورا 7 ےہ یر اع یز او وکیل ر

 ` ار شرور کرو ہل الوم ترضح

 ید له > کو ام ےن ص ۔. وظحٹ نمو
 ۓ ےس قلعم ےس یر مس

 : منی کت ب ی السا
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 متر

 سس بس ےس ےک ام ناسا ,نیذلا انا ۱

 20 ترابی یک اورو رگ یک ےل امت یر ادوار ھی العد یک

 و تلو

 4 وہ یوو س ںو شے ےگ ےگ یتا ساس هللا وابعنم ر

 مسلح لکا لوسرا۔ 4 شعر مالی اس ن

 تہب ک س نار 1 ےجارڈ ناری تارا سن انس اس سرا

 يکي تب کا ید ن گو ارس

 تپ لول مو 7 لومرو ۔ ےہ ےک مع 2 لب ترت تہ

 ںیم نا ےگ ں وہ نیگ کرک ب حب امن تچ کوک کی ا

 لو ےک ےک اھت سا بت سر توال تیم سپر یس

 رر رو سامو تو

 ۔ ترار تاب کش و

 21 ےل م اعرب لم اخ لوسر ایارف کک لج ننام نع, : تدم

 اتری تقو سا تر کوہ سیتی پیست عل ۱
 بیمار از کک ی لار رضب تق رک نوا تح

 کک و دع | لصا ضش لو سر باور. هک رسولا نع تیر

 کوں ات برق نا هم ںی ۔ ےس اش ال را

 لب. ےس اکر یک گه د بحر وا نر وہ مہ اس

 رر کر لب تک ا اب یم لر ےک یم ںیم 0

 و هم جنت جرم ےس
 ان ےہ با م بکس و ےس ازم رت تشل بت طی رم ہرن ۱

 ۔ںاوہ ا وہ ہوس صر اک در سرت ےس ضر ٹن کار لر



 ر

۳ 

 ا ]رب
 ۰ تی تی HE FF ESE ہے × س -ت--۔ ریو

 سا تہ یس سش خب اى کلو ہم
 روف یک

 = ۔ ےس “ر

 ۱ تی "زوم بر ضح ۔و تی 7 ٹیک
 و ۳

 3 ےہ

Eتی ا 31 . تل  

 ۱ ل و اح ےہ سم

 اصحاریب و < ےک



 ۔نصرز وق

 اب سهام ورک 4تیانمع ۱

 اتقا نایب ترو اورام یک ون یورک ناز

Oرس ںیم ںایناشن ےس ےک ہال کپ ںی  
 اب رک ںی سبا تر

 ا : وقص ےل وراد ہت

 سیار تا اذ نی ہد يير ۱ تر ہک ملت

 ۔ ےس طل ےس 4 توا لو
 نیس

 لات
 ےک اد ےک مم ایسی سو را نو مترو و د ا

 سین لا ایک رم ھم نیتی

 بلک «ل یخ ار سراب قم يک ايلا رتا

 نوتمتبلاف نوا رو ازل ےر تروم یم سا نطق تا
 مو نود ںون یے ں ترا اک ود 3

 , ےس ا و نر 1 1 بکر روا تح“ باذع اک

 __ ۔ تعاشلاو لر
 ۔و اگلا قر و اد و کٹا !ولاو ناببا ےس - اپ

 ہ۶ ےر یر یارک 207 اد تلقا پا لزا پارک 1

 شیوه رود ا ار طاس اترا سا فارس

 ۔ ےک و کل لعاب کد نرو اہل می گار وا وب رک دیور



 مل

 و یاب سا وہ ےھت "7 ال املا با سم

 ۱ ےس مم صرت 7 نایک تہ

 ۔ ساکت ںولاو ےک اما (( ین ورک سیف

 ےل : زون ۱

 بزرگ حل ا طب

 ور رے سا

5 

 تاپ دانے اجر تم ےل طلای یک یت“ نمک

 ٰ و ےہ نا اک ا
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 ہر کل ور اش
 هجرت

 ظالم نور برگی منم كار کر تر ای ے ہہو ےر ور

 سا ایت لی آن بو اهتسروبو روش اک ںیہ ا
 ر لکی لوس اتر اصن« زنگ می جام

 لب رم ٹن لت احالصما اومد تسازف یسایس سیر ود
 تاس ےس اوہ ںور زر وشکد کرم تاسما ے وے

 کی یع یقدراف تسر رب یس ےل جب ری کپ آہ ت سکس ترس

 قریب برع بک یف ٢ں وراوا یاس یہ لت یم تسول ع

 کوچ یا امد ساکت رک اوچو رتی نر سس ت الام تلتخر را

 ۔ےسہ یر اھ ےس روس رتب او /

 د لو خال ر وطب کک ےہ رس یرن سنتی سا گی

 ری تا ام لانا یکم لس اروا مط تس کک | لوسردرفتس صن انا

 ںی کک ر سارو اے نام ترم ی سارق سا ےس ایش
 یل وا - ںیہ نے ساس لوا یرامس ےار اک لو قحر کک پبآ
 مت اتم وی چ اا ر قتادہ ت را

 ا TH ران رک ب مک عا ںوشضرس ل ای

 الوسواس آے 2کا مر اتحا ےس لات رمان[

NEED leeنی ۔ ی اه مو  
 نکلا ور تیر | م ےل و ی کل وہ کرک قود ےسروپ

 ۔ےس ر ادہت ما ےس ہلال تک یکن یک مس



iبس ےھت کوی ےجو وج مر تم  

 شب لاش ی لیں ایام تیب ات ٹو س سے فا ص ےہ اے
 ۲ کپ تب o اوت داراب 78

 ےک ار اس لپ 5 و

 و باغ تم یب سد سا ییز کپ
 ۳+ 2 درج روا ےک تی یتیم ا

 یب کک کی پے ل ںی و مو

 تو اعکن زر اک اینم e ات ےس ا وے Gj سشرر روا

 سر تم تک ید شرم تفت

 رب تک یی ےک اے شن اتم

 تی تب ےس یی جرم ےک کوم شورا 27

 اں زام دس : ار سس رک ل ت0 ا یر

 ۔ یو سی اسکنر

 مدت _ نسل ته گرمسار تند یک ۲۳۸

 یمن هس لعزجا اما اسم ترضحک ر شوم گا ( نوار ر اقروا تکریم

 رول اب یوم بي ید انس تادف فان یم ںوقاع
 5 ادب جان رس کس اما لس رول پاکی اسار

 هل ی اں لو ترضحح سی ےہ ہلا گن لوس جاوا |
 مگس ت ہل یک یر وہ ال تب رشم از سکتا شی

 ۱ ۔ نکس اراک الس مس لولو کل و انا لوکل

 رب تازا بار ریس سو

 7 ۷ قل سلا زر صد 2 ری رپ با تس امم لس | رش
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 لس ھب ںیم" ا :یدوت اوور مس ےہ ار پس سلا هلا

 ںرایب:تعاخ کم 1۳ ۔ےس ایاٹموک تل اج ےس رے
 تا ما کل اھت رو ماس ےل اقر یک اش اد لا

 تاید 00071 س نامی میک قالخاو بذشررا نم

 ۱ سون بیا یم ناروا پس ؛ باس کے تلا ءا لے ا

 ٠ںیم ےن ےس تا
 زر بنی امہ اوہ ادرک نیمکت پس پچ ۱

 ہور مارلع ترس اب ےھت تاج نا رہا تو و

 قلم کرد دق یل یر ام ٤ سکی نار

 ںیم تارا نو گم نین کل وین توهم ےن لسا یس ساسی

 کن اتد مس سا ںیم ےس د مم ایر لایان ےس یاد نت

 39 اس ےس کز اار ر تحس قس اف وا یر اَت: تنص ورم

 . لیگ تے س طا ےک تدثص سیم اسد

 ( زار سام ار یو ہال ترش روا زا واسر

 وس ہ ےس امیر ےک وم عع طز اش تعا ار کن ر ناس ویں

 ست وایعروا توف یترت ما تمعاطاو او شکم

 نوبت فق یس ی تب ارال ںو تروسر لا ` ترصی کر ا یں لت

 اوسو اد۶ سس نسا قار ںیم وتیصز ورا کت راح |

 "اموت رنک لوف سس ےس تکی لیک ی عام ےس تو نا

 منش س رسو فوج وس ےس ےس “0

 - 280 2س

۲۹۰ 

 اس ےس  ےیعو


